Betreft: Sportdag 4H/ 4V
Datum: vrijdag 12 juli 2019
Beste 4H en 4V leerlingen
Vrijdag 12 juli organiseren wij een fantastische sportdag voor jullie op het
Stokroosveld! Deze dag is verplicht dus ook voor de leerlingen van de
talentprogramma’s en de geblesseerden!
Het leuke van deze sportdag is, dat je zelf kiest wat je gaat doen en bij wie je in het
team zit!
Hoe werkt het? Op woensdag 26 juni gaat om 12.00 uur de inschrijving in magister
open. Je schrijft je voor 1 van de volgende activiteiten in:
● Softbaltoernooi
● Voetbaltoernooi
● Hockeytoernooi
● Olympiade van 6 spellen met: Archery tag, beachvolleybal, kickball,
speedminton of tennis, lacrosse en handbal voor uitgebreide informatie check
magister
De inschrijving sluit op woensdag 3 juli om 12.00 uur. Als je dan niet hebt
ingeschreven, delen wij je in!
Je kunt je eigen dream-team samenstellen met iedereen uit 4H en 4V! Heb je een
team? Schrijf je eerst in bij het onderdeel via magister, dan mailt de captain de vooren achternamen van de teamleden naar sportdagklas4@segbroek.nl.
Softbal: 7- 9 per team, voetbal: 6-7 per team, hockey: 5-6 per team, olympiade 6-8
per team.
Heb je nog geen team? Geen probleem op de dag zelf maken we overige teams.
Uiteraard zijn per onderdeel prijzen te verdienen!
Je moet om 08.30 uur voor de kantine van dubbel 6 op het Stokroosveld. Je meldt je
daar bij je mentor of LO docent, zodat hij/zij weet dat je er bent. Rond 12.30 uur zal
de dag eindigen.
Aandachtspunten:
Zorg dat je op tijd bent en kom in je sporttenue naar school! Neem een
lunchpakketje en genoeg te drinken mee naar het veld, dit kun je niet kopen.
Tijdens de sportdag blijven we allemaal op het veld, de hekken blijven dicht.
Er staan/hangen prullenbakken en vuilnis zakken, laten we het veld netjes
houden.
Fietsen kunnen op het schoolplein van de Klaverstraat worden neergezet.
We hopen op een mooie dag!
Met sportieve groet,
De sectie L.O.

