
 
29 juni 2022  Betreft: afsluitende sportdag leerjaar 5  

Aw20220629.1  Email:info@hyperionlyceum.vova.nl  

 

 
Hyperion Lyceum  

Bezoekadres Badhuiskade 361, 1031 KV Amsterdam 

T 020 579 72 20 | www.hyperionlyceum.nl 

Onderdeel scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 

 

 

Pagina 1/1 

 
 

 
 

 
 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Met alweer het einde van het schooljaar inzicht, hebben de leerlingen uit leerjaar 5 nog een afsluitende sportdag op 
dinsdag 5 juli van 10.00-14.30 uur op de Volewijckers. In deze brief hebben we kort alle informatie op een rijtje 
gezet. 
  
Afgelopen buiten periode hebben we tijdens de LO lessen met de leerlingen softbal behandeld en zullen we dit ook 
afsluiten met een softbaltoernooi! Om iedereen op het eigen niveau mee te kunnen laten spelen, hebben de 
leerlingen zich in kunnen schrijven voor 2 niveaus. Softbal volgens de softbal spelregels en softbal volgens de softbal 
spelregels maar dan afslaan van een statief of side toss. 

Ondertussen zijn alle leerlingen ingedeeld in een team op it’s learning. Daarnaast vervullen sommige leerlingen een 
rol voor het PTA onderdeel bewegen regelen (wedstrijdleiding, team coach, scheidsrechter etc.). De leerlingen zijn 
hiervan op de hoogte gebracht via it’s learning. Mocht het zo zijn dat uw kind geblesseerd is en niet kan deelnemen 
aan het spel, dan is het fijn als dat wordt doorgegeven zodat de docent LO een vervangende taak kan regelen. 

Vooraf aan de dag kunnen de leerlingen de spelregels nog terugvinden op it’s learning, en is het handig om het 
weerbericht te bekijken zodat daarop gekleed kan worden. Sportieve kleding met goed schoeisel wordt deze dag 
verwacht om lekker te kunnen sporten. 

Locatie: De buitenlocatie voor LO bij de Volewijckers; Baron de Coubertinlaan 6, 1034 ZK Amsterdam 

Tijden: 10.00-14.30 uur op de sportvelden. Aanmelden en afmelden na afloop van de dag gebeurd bij de 
desbetreffende docent in Magister. 

Al met al hopen we op een sportieve, maar vooral een leuke dag. We vragen iedereen zich dus sportief en vooral 
vriendschappelijk in te zetten. 

Wij hebben er zin in! 

Met vriendelijke groet, 
De sectie LO, 
Yoekie, Floris, Dennis en Merel 
 
 


