
 

Secundair Onderwijs • Onderwijslaan 4, 9400 NINOVE • 054 31 06 60 • info.son@hartencollege.be • www.hartencollege.be 

Maatschappelijke zetel: Hartencollege vzw • Aalstersesteenweg 25, 9400 NINOVE • 054 31 74 90 • ond.nr. 0444.390.454 • ING BE48 3930 0820 0027 

Secundair  Onder w ijs • Onderwijslaan

 

16 september 2022 

 

Beste ouder(s) 

Beste leerlingen van het eerste jaar 

 

Zoals ieder “normaal” schooljaar gaan alle leerlingen van onze school op sportdag. Dit 

jaar gaat deze sportieve dag voor de 1e-jaars door op vrijdag 23 september 2022. 

 

We kozen voor een combinatie van adventure-activiteiten onder begeleiding van 

ervaren monitoren. Dit sportief evenement gaat door in een prachtige, groene 

omgeving. Sport en natuur dus. 

 

We verzamelen om 8.30 u. stipt op de speelplaats in onze rijen. Daar zal je leerkracht 

aanwezigheden opnemen. Om 8.45 u. vertrekken we met de bus naar ‘IJsmolenhoeve’ 

te Ronse in de Vlaamse Ardennen. De sportactiviteiten eindigen om 15.00 u. We  

voorzien om rond 15.45 u. terug te zijn. 

 

Volgens de groep waartoe je behoort, beoefen je vijf verschillende sportactiviteiten. 

Een greep uit de brede waaier van mogelijkheden: highropes, deathride, teambuilding, 

knuffelpaal, boogschieten, muurklimmen, via ferrata, wipe out, escape room, lage 

touwenpiste, mangrove, highlandgames, lasershoot … 

 

Praktische afspraken: 

• We komen naar school  in sportieve kledij: T-shirt - short - sportschoenen 

• Zorg naargelang de weersomstandigheden voor gepaste kledij.                                               

Neem regen- en reservekledij mee. 

• Voorzie een flesje water om tussendoor te drinken. 

• Neem je lunchpakket en een drankje mee (De IJsmolenhoeve voorziet geen 

drankjes!). 

• De smartphone – geldbeugel verzamelen we bij de begeleidende leerkracht. 

• De kostprijs van de sportdag wordt verrekend via de schoolrekening en zal 

ongeveer 30 euro bedragen. 

 

Nog dit: 

Het schoolreglement is deze dag eveneens van toepassing. De sportdag is een 

verplichte schooldag. Wie om medische redenen niet kan deelnemen, moet vooraf 

een doktersattest bezorgen aan de leerkracht LO én op het secretariaat. Je zal in dat 

geval je klas mee vergezellen op de sportdag. Het is immers de bedoeling tijdens de 

sportdag aan teambuilding te doen. Ook wie op de dag zelf afwezig is omwille van 

medische redenen, brengt zo snel mogelijk een attest binnen op het secretariaat. In dit 

geval zal wel een vaste kost van ongeveer 20 euro aangerekend worden. Een 

schriftelijk bewijs van je ouders volstaat niet om je afwezigheid te wettigen. 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen jullie een leuke sportdag! 

 

De directie en sportleerkrachten Hartencollege 

 


