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Secundair  Onder w ijs • Onderwijslaan

16 september 2022 

 

Beste ouder(s) 

Beste leerlingen van het derde jaar 

 

Zoals ieder schooljaar gaan alle leerlingen van onze school op sportdag. Dit jaar gaat 

deze sportieve dag voor de 3e-jaars door in het sportcentrum St-Christoffel te 

Pollare op vrijdag 23 september 2022.  

 

Programma: 

07.35 u. Verzamelen aan de huishoudschool (keukens); meld je aan bij je  

  titularis voor je aanwezigheid! 

07.50 u. Vertrek te voet naar St-Christoffel (ongeveer 3 à 4 km). 

16.15 u. Terug op school 

 

Kostprijs: 17,50 euro verrekend via de schoolrekening 

 

Activiteiten: 

dans – archery tag – teamfun - touwen – kickbike – QR-spel 

 

Praktische afspraken: 

▪ Alle leerlingen voorzien zich van sportieve kledij, reservekledij en 

reserveschoenen. Schoenen die buiten werden gebruikt, zijn in de sporthal 

immers niet meer toegelaten. Omdat alle buitenactiviteiten ook bij regenweer 

doorgaan, is een regenjas zeker niet overbodig! 

▪ Je volgt de instructies van de monitoren op. 

▪ De regels van het schoolreglement zijn deze dag ook geldig. 

▪ Je kan lunchen in de cafetaria. Je mag geen eigen drankjes nuttigen in de 

cafetaria. Je kan er een drankje kopen voor 2 euro. 

▪ Breng je identiteitskaart mee. 

▪ Laat alle waardevolle voorwerpen thuis. Breng enkel een rugzak met een stevig 

lunchpakket, een tussendoortje en een drankje mee. De school is niet 

verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade. 

 

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 17,50 euro aangerekend worden. Een schriftelijk 

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

 

Maak er een toffe dag van en ….. HAVE FUN! 

 

Jim De Coen 

Leraar LO 


