Nieuwsbericht 2 Sportklas 1M3 2020-2021
Beste ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen van de Sportklas,

spinnen

Via deze weg wil ik u informeren over de
voortgang van de sportklas. Ik vind het
belangrijk om dit te doen, omdat u en
uw kind specifiek voor de sportklas
hebben gekozen.
WAT EEN JAAR
In de eerste nieuwsbrief had ik het over
o.a. de start van het schooljaar en de
verwachtingen die we hadden.
Ook schreef ik over de docenten van de
Sportklas de heer Hoogland en de heer
Kooistra.
Wat een domper was het dat in
december 2020 de scholen weer dicht
moesten en pas weer in maart 2021
open konden. De lessen konden maar
met de halve klas gegeven worden.
Extra nadelig voor de LO lessen was dat
dit vak, met 4 andere vakken, uit het
lesrooster moest worden gehaald om de
corona maatregelen in school goed te
kunnen waarborgen.

en kickboksen.

PROGRAMMA TOT HEDEN
Het programma kon niet volwaardig
uitgevoerd worden. Accommodaties
mochten we niet bezoeken en er waren
simpelweg weinig lessen. Juist vanaf het
voorjaar was het de bedoeling veel
verschillende activiteiten in te plannen.
Het eerste activiteit was het
Beachvolleyballen in Hoofddorp
Er waren in november nog wel de
activiteiten boogschieten,

En de klas is gaan trampoline springen
bij FreeStyle Gymnastic.

Maar daar bleef het tot nu toe bij wat
betreft de bijzondere activiteiten.
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PROGRAMMA VANAF HEDEN
Veel hangt natuurlijk af van de corona
maatregelen en de mogelijkheden die
daar uit voortkomen.
Vooralsnog staat het volgende op het
programma:

Mailt u dan met mij:
m.gunterman@hvc.nl .
Met vriendelijke groet,
Marc Gunterman
Herbert Vissers College

Poldersporten
Vrijdag 23 april (laatste schooldag).
U ontvangt komende week een aparte
brief.
Surf-tweedaagse (onder voorbehoud)
Maandag en dinsdag 10 en 11 mei (met
overnachting).
U ontvangt voor de meivakantie een
brief met de details.
Judoën. Dat doen ze bij de judoschool
Judo Yushi. We hopen dat we daar
gebruik van kunnen gaan maken in de
maand mei.

Snorkelen / duiken
In het najaar stond ook de activiteit
snorkelen / duiken op het programma.
Verzorgt door een erkende duikschool
BubbleBees uit Nieuw-Vennep. We weten
niet of dit nog in de planning past van
het zwembad in de Estafette.

Zodra er meer bekend is zal ik u hierover
informeren.
CONTACT?
Mocht u specifieke zaken willen weten of
heeft u een vraag dan kunt u contact
opnemen met ons.
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