Beste ouders/verzorgers,
Donderdag 4 juli staat de afsluitende sportdag gepland voor de
hele school. Dit jaar met het thema “4th of July”. We steken
deze dag daarom in een Amerikaans jasje met een groot softbaltoernooi en een afsluitende barbecue.
In deze brief staat alle informatie voor een geslaagde dag.
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De sportdag is bedoeld als een sportieve, maar vooral als leuke dag. We vragen iedereen
zich dus sportief en vooral vriendschappelijk in te zetten. Indien uw zoon/dochter geblesseerd is kan hij/zij helpen in de organisatie of een zeer goede coachende rol aannemen
voor zijn/haar team.
Weet uw zoon/dochter van te voren al dat hij/zij niet deel kan nemen aan het spel, dan
overlegt hij/zij dit van te voren met de docent LO. Raakt uw zoon/dochter kort van te voren geblesseerd, dan vragen we de leerling zich te melden bij de docent LO/wedstrijdleiding voor een vervangende taak. Bijvoorbeeld voor een taak die aan de wedstrijdtafel
verbonden is.
We vragen de leerlingen zich goed voor te bereiden op de sportdag door zich goed in zetten tijdens de lessen LO, de spelregels thuis door te nemen en de weersvoorspelling van
te voren te bekijken. Denk daarbij aan luchtige kleding en bescherming tegen de zon als
het heet wordt en warme/regen kleding als er slecht weer op de planning staat. Sporten
op goed schoeisel is prettig en beter voor je lijf en prestaties.
Locatie: North Stars, Perenpad 3, 1033 TB Amsterdam (Dus niet de normale buitenlocatie)
Tijden onderbouw: 09.00 - 12.00 + BBQ
Tijden bovenbouw: 13.00 - 16.00 + BBQ
Meefietsen vanaf school? Dat kan!
Voor de onderbouw wordt ook een meefiets poule georganiseerd. De leerlingen die willen meefietsen worden begeleid door leerlingen uit klas 5. Het meefietsen start vanaf
school.
We kijken uit naar een mooie dag.
Met vriendelijke groet,
De sectie LO
Dennis, Floris, Merel
d.goedbloed@hyperionlyceum.vova.nl

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

