Nieuwsbericht 1 Sportklas 2M2 2020-2021
Beste ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen van de Sportklas,

PROGRAMMA / ACTIVITEITEN
Ons uitgangspunt is dat wij de meeste
activiteiten die al hebben
plaatsgevonden gaan herhalen en
verdiepen. Dus we bouwen daar op
voort. Alle activiteiten die niet hebben
kunnen plaatsvinden gaan we opnieuw
plannen. Daarnaast zal de tweedaagse
alsnog in de tweede klas gaan plaats
vinden.
De planning van activiteiten is ook dit
jaar onder voorbehoud. We zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid van
accommodaties en gastdocenten die
tijdens de lessen activiteiten gaan
verzorgen.
De eerste activiteit is inmiddels gestart
met dansen. Dit doen de leerlingen in
kleinere groepen bij in Nieuw Vennep.

Via deze weg wil ik u net als afgelopen
jaar informeren over de voortgang
met de sportklas. Wij zijn heel erg trots
dat u en uw kind, ook al was het een
bijzonder schooljaar, opnieuw gekozen
heeft voor de sportklas.
VOORSTELLEN
Klas 2M2 heeft ook dit jaar 5 lessen LO
(Lichamelijke Opvoeding) per week in
hun lesrooster staan. De andere 2-mavo
klassen hebben 3 lessen LO. De 5 lessen
worden ook dit jaar verzorgt door heer J.
Hoogland en de heer J. Kooistra. Zij zijn
al heel wat jaren docenten LO op het
HVC. Ook geven zij andere vakken die
met LO te maken hebben. Bijvoorbeeld
het Talent programma’s Sport en
Bewegen en het vak LO2 in de derde
klas van de mavo. LO2 staat voor
Lichamelijke Opvoeding 2. Dit is een
(keuze)examenvak in de mavo.
START SCHOOLJAAR
In de sportklas zitten 25 leerlingen. 21
leerlingen zaten afgelopen schooljaar in
klas 1M3. Er zijn 4 leerlingen bij
gekomen. Vanaf afgelopen week is de
heer Kooistra drie weken met bijzonder
verlof, die lessen kunnen niet doorgaan.
De leerlingen zien dat vanzelf omdat een
aantal lessen ‘verdwijnen’.

Na de herfstvakantie, wanneer het weer
minder goed is, worden de lessen binnen
gegeven. Mogelijk gaan we na de
toetsweek weer judoën. Dat doen we
dan bij judoschool Judo Yushi.

SPORTKLAS SHIRT
Binnenkort krijgen de leerlingen hun
nieuwe sportklas shirt. Deze zijn in
bestelling.
VERWACHTINGEN
U en uw kind hebben vast
verwachtingen. Afgelopen jaar
veroorzaakte corona helaas een verkort
programma. Ik heb hier in de laatste
twee nieuwsbrieven van 2019-2020 al
over geschreven. We gaan zien hoe het
jaar gaat verlopen maar wij hopen
natuurlijk dat we veel extra activiteiten
kunnen plaats vinden.

Daarnaast zal er ook weer geklommen
gaan worden in de sportzaal van de
Estafette.
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Ook zal er weer trampoline gesprongen
worden. Deze lessenreeks zullen de
leerlingen afsluiten met een les bij
Freestyle gymnastic (Nieuw-Vennep).

In het najaar staat ook de activiteiten
snorkelen / duiken op het programma.
Dit is een bijzondere activiteit omdat
veiligheid hier heel erg belangrijk is. Wij
zijn hierover in overleg met een erkende
duikschool BubbleBees in Nieuw-Vennep
die deze activiteit gaat verzorgen.

WAT / WAARVOOR

Kosten

Accommodatie huur
(beachvolleybal, judo /
trampoline, zwembad ed.),
gastdocenten, huur
materialen

€ 35,-

Sport 2 daagse

€ 70,-

Shirt

€ 10,-

Overig / extra on voorzien

€ 5,-

TOTAAL

€ 120,-

U krijgt voor dit bedrag een
betalingsverzoek.
CONTACT?
Mocht u specifieke zaken willen weten of
heeft u een vraag dan kunt u mailen
naar: m.gunterman@hvc.nl.
Met vriendelijke groet,
Marc Gunterman
Herbert Vissers College

Zodra er meer bekend is zal ik u hierover
informeren.
Via volgende nieuwsberichten houden wij
u verder op de hoogte wat er op het
programma komt.
SPORT TWEEDAAGSE 11 en 12 MEI
de sport tweedaagse heeft door corona
afgelopen schooljaar geen doorgang
kunnen vinden. Er staat een nieuwe
datum gepland: dinsdag en woensdag 11
en 12 mei 2021.
KOSTEN SPORTKLAS 2-MAVO
Voor deelname aan de sportklas wordt
een vergoeding gevraagd. hiernaast ziet
u hoe de begroting is opgebouwd.
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