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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de 

Sportklas, 

Via deze weg informeer ik u over de 

voortgang van de sportklas. Ik vind het 

belangrijk dit te doen omdat u specifiek 

voor de sportklas heeft gekozen. 
  
VOORTGANG SPORTKLAS 

SCHOOLJAAR 20-21 

Wij zijn aan het nadenken hoe wij 

komend schooljaar de sportklas gaan 

vormgeven. Onze gedachtes zijn o.a. dat 

we doorgaan met de sportklas. Dus ook 

in het komende schooljaar bieden we in 

de eerste klas van de mavo de keuze 

voor de sportklas aan. Daarnaast willen 

wij ook in het tweede leerjaar de 

sportklas aan gaan bieden. Hiervoor 

plannen wij een aparte bijeenkomst en 

nodigen we alle huidige eerste klas 

ouder(s)/verzorger(s) uit die hiervoor 

interesse hebben. 

 

TOEKOMST SPORTKLAS 

Wij gaan vanaf volgend schooljaar 

(2020-2021) in de derde klas van de 

mavo het keuzevak Lichamelijke 

Opvoeding 2 (LO2) aanbieden. In dit vak 

kan je ook examen doen. Het is dus een 

volwaardig vak.  

Wanneer een leerling de sportklas doet 

kan hij/zij ook in de derde klas kiezen 

voor LO2. De term ‘Sportklas’ vervalt 

dan.  

Wij denken dat dit praktijkgerichte vak 

een mooie aanvulling is binnen de mavo-

bovenbouw vakkeuze mogelijkheden. 

 
VERWACHTINGEN  

U heeft verwachtingen. In de flyer die u 

heeft gehad hebben wij beschreven wat 

we dit schooljaar allemaal gaan doen. 

Het lijkt mij goed hier een aantal keren 

per jaar iets over te melden. Deze 

maand sluiten we het judoën bij Judo 

Yushi af. Voor de kerstvakantie werd 

het trampoline springen afgesloten bij 

Freestyle gymnastics in Nieuw-

Vennep.  
De volgende zaken gaan de komende 

weken aanbod komen: 

 

 

 

 

Archery attack 

Dit is een mix van boogschieten met 

bepaalde (tref)balvormen. Wij doen dat 

zelf en hebben daar ervaring mee.  

 

Rolstoelbasketballen. Hoe is het om 

minder valide te zijn? Dat kan je alleen 

maar ervaren door het te doen. Deze 

activiteit vindt plaats op school. 

 

 
  

Klimmen 

In de Estafettehal is er een 

klimmuur. Daar gaan we een aantal 

lessen mee aan de slag. Deze 

activiteit wordt door ons zelf 

verzorgd. Wij hebben daar de 

bevoegde en ervaren docenten voor. 

 

https://judoyushi.nl/


  Sportklas nieuwsbericht 2 2019-2020 

 

ONDERSTEUNING KONINGSDAG? 

Onder voorbehoud het volgende.  

Voor vrijdag 17 april 2020 is ons 

gevraagd om bij basisschool ‘t Venne (in 

Nieuw-Vennep) de koningsdagspelen te 

ondersteunen bij groep 1 t/m 4.  

Concreet betekent dit dat de klas onder 

begeleiding spelletjes en activiteiten 

ondersteund en begeleid. Dit zal 

plaatsvinden op de VVC voetbalvelden. 

In een volgend bericht kan ik u meer 

melden. 

 

SPORTKLAS 2-DAAGSE 

Op donderdag 4 en vrijdag 5 juni zal de 

sportklas 2-daagse gaan plaatsvinden. 

Dat betekent dat de leerlingen op 

donderdag bepakt op school moeten 

komen en dat ze vrijdagmiddag weer 

terugkomen. Een fiets is hierbij van 

groot belang! In een volgend bericht 

kom ik hier uitgebreider op terug. 

 

SNORKELLEN? 

Wij onderzoeken op dit moment de 

mogelijkheid om 1 of meerdere 

snorkellessen aan te bieden. Mocht u 

ergens achter in de schuur of op zolder 

een duikbril hebben liggen dan zou dat 

heel mooi zijn. Ons verzoek: kunt u 

alvast in uw omgeving vragen of u een 

duikbril met snorkel kunt lenen, en 

eventueel zwemvliezen? Ook hier kom ik 

in een volgend bericht op terug. 

 

 

SPORTKLAS SHIRT KWIJT? 

Elke leerling heeft dit shirt. En jawel, Er 

raken soms shirts zoek. Ze blijven liggen 

na omkleden of komen per ongeluk in de 

tas van een ander. Kunt u, samen met 

uw kind, een naam aanbrengen in het 

shirt? Dit maakt het makkelijker shirts 

terug te geven aan de eigenaar(es). 

 

CONTACT? 

Mocht u specifieke zaken willen weten of 

heeft u een vraag dan kunt u contact 

opnemen met ons. Dat gaat het 

makkelijkst via de mail. Mailt u dan met 

J.hoogland@hvc.nl of J.kooistra@hvc.nl. 
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