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13 september 2019
schoolsportdag
Leuven, 6 september 2019
Geachte ouder(s)
Beste leerling(e)
Zoals het een goede en sportieve school past, schieten wij bliksemsnel uit de startblokken.
Vrijdag 13 september vliegen wij erin met onze sportdag!
Goed begonnen is nog steeds half gewonnen.
Wij blijven onze sportdag een ideaal moment vinden om onze medeleerlingen, onze klastitularis
en onze leerkrachten beter en op een andere manier te leren kennen.
Van meet af aan proberen we een toffe klassfeer te scheppen waar plezier, vriendschap en
enthousiasme aanwezig zijn.
En hoe kunnen we dat beter bereiken dan door met zijn allen een dag samen te sporten?
Ook dit jaar heeft ieder jaar zijn eigen locatie. De leerlingen blijven de volledige dag samen met
hun klas, hun klastitularis en hun leerkrachten. Zo staat die dag niet alleen het sportieve maar
ook het groepsgebeuren centraal.
Een goede sportdag begint met goede afspraken:
 De zesdes moeten om 8.10 uur op school aanwezig zijn.
 Wie om medische redenen niet kan deelnemen aan de sportdag, gaat toch mee met zijn
klas en krijgt een aangepast programma aangeboden. Uiteraard is een geldig doktersattest
vereist. Dit attest geef je vooraf aan je leerkracht L.O.
 Sporten doen we in sportkledij. Logisch denk je. Jammer genoeg zijn niet al onze leerlingen
even logisch. Daarom maken we dezelfde afspraak zoals voor de lessen L.O. : iedereen is
verplicht in sportkledij. Wie zich daar niet aan houdt, verliest punten dagelijks werk en kan
bijkomend gesanctioneerd worden. Deze sportkledij heb je ‘s morgens al aan!
 De leerlingen betalen de onkosten (vervoer, huur accommodaties, huur materiaal, betaling
monitoren) via de schoolrekening.
Directie en leerkrachten L.O. hebben alles gedaan om jullie een onvergetelijke sportdag aan te
bieden. Het is nu aan jullie om vol enthousiasme en met een positieve ingesteldheid de
sportdag in te vliegen.
Sportieve groet,
De vakgroep Lichamelijke Opvoeding:
Mevr. Sels, Mevr. Timmermans, Dhr. Das, Dhr. Claeys
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Sportdag zesde jaar
Locatie:
Provinciedomein Halve Maan
Omer Vanaudenhovelaan 48 3290 Diest

Dagindeling:

08u10

Iedereen op school aanwezig in sportkledij.
 We verzamelen per klas op de speelplaats
 Met jouw klas en je klasleraar stappen we samen naar het
station van Leuven, waar we samen (1 ticket!) de trein nemen




Aankomst in Diest, we wandelen samen in groep naar locatie
Verdelen van groepen en monitoren
Rugzakken en waardevolle voorwerpen verzamelen

9u45

activiteit 1

10u45

activiteit 2

11u45 tot 12u30

Middagpauze:
Je brengt zelf je eigen picknick/broodje en drankje mee vanuit
Leuven. Er is geen tijd en/of mogelijkheid om ter plaatse iets te
kopen.

12u30

activiteit 3

13u30

activiteit 4

14u30 tot 14u45

Eventueel omkleden en start wandelen in groep naar station

15.14 uur

Vertrek trein naar Leuven (1 ticket!)

15u47

Aankomst station Leuven, einde sportdag

Groepen:
Groep 1 (30 lln)

Groep 2 (27 lln)

Groep 3 (30 lln)

Groep 4 (23 lln)

6 OA (10 lln)
6 OB (9 lln)
6 R (11 lln)

6 T (14 lln)
6 IPM (13 lln)

6 H (19 lln)
6 BI (11 lln)

6 IBA (11 lln)
6 IBB (12 lln)

Dhr. Michaux
Dhr. Libin
Dhr. Vanrillaer
Mevr. Tel

Dhr. Roelandts
Dhr. Claes
Mevr. Engelen
Mevr. Jooken

Dhr. Meulemans
Mevr. Rits
Mevr. Depré

Dhr. Peeters
Mevr. Segers
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Activiteiten:
Er zijn vier verschillende activiteiten die elke groep doet (doorschuifsysteem). Er is een
hoogteparcours om te overwinnen, een vlottentocht in groep en ook nog 2 verschillende
teambuildingsactiviteiten.

Kledij:

 Omdat er ter plaatse voor we beginnen met de activiteiten geen mogelijkheid en geen tijd
is om je deftig om te kleden, heb je je sportkledij al aan bij vertrek op school (8u10).
Zo kunnen wij snel met de activiteiten beginnen en tijdig terug naar Leuven vertrekken.
 Gewone sportieve kledij is voldoende, maar let er wel op dat deze vuil en nat mag
worden! Sportschoenen of sneakers zijn goed, maar ook hier: niet je nieuwe witte
schoenen want ook je schoenen kunnen vuil/nat worden.
 Zorg voor reserve sportkledij (T-shirt, broek en kousen) en reserveschoenen, zodat je
bij teveel zweten of bij vuile/natte kledij (regen, in water vallen) iets propers kan
aantrekken voor je op de trein stapt.
 Eventueel regenkledij en/of zonnecrème voorzien.

Middagmaal:

 Je brengt zelf je eigen picknick/broodje + drankje mee. Er is geen mogelijkheid/tijd om
ter plaatse iets te kopen! Wij picknicken buiten aan het hoogteparcours. Bij regenweer is
er een tent ter beschikking.
 Alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
 Wij zorgen voor water en appels als verfrissing.
 Wij proberen tijdens de hele sportdag niet te roken, indien jullie dit niet voor 1 dag
kunnen opbrengen (dan is het dringend tijd om te stoppen  ), kan er tijdens de
middagpauze gerookt worden. Enkel dan (dus niet tijdens de activiteiten of de wissels).
Gelieve deze regel te respecteren. Heb respect voor de leerlingen die wel zonder sigaret
kunnen en rook niet waar er gegeten wordt. Dank je wel. Vergeet niet dat het twee jaar
duurt vooraleer een sigarettenpeuk vergaat, dus graag peuken in de vuilbak. Het milieu is
u dankbaar!

Transport:
Wij nemen de trein naar Diest. Niet alleen omdat dit duurzamer is, maar ook omdat het
goedkoper is dan een bus te huren. Bij reizen in groep is er veel korting, daarom hebben wij
een groepsticket voor al de zesdejaars samen. Het is dus heel belangrijk om in één groep op
de juiste trein te stappen. De zitplaatsen zijn gereserveerd bij de NMBS. Blijf tijdens de
verplaatsing naar het station bij je klas en titularis. Om dezelfde rede is het dus ook niet
toegestaan om op eigen houtje naar Diest te gaan. Wij spreken af op school op de
binnenkoer (aan de grote boom) om 8u10. Je gaat dadelijk naar je titularis om je aan te
melden. We wandelen samen met iedereen naar het station, maar je blijft bij jouw klas en
titularis. Dit geldt ook voor de terugweg tot aan het station van Leuven. Samen uit, samen thuis!

Kostprijs:
Het vervoer, de huur van de accommodatie en het materiaal, de betaling van de monitoren, fruit
en drankvoorziening samen kost 24 euro per leerling. Dit bedrag wordt betaald via de
schoolrekening.
Maak er een fijne sportdag van!
Mevr. Timmermans
Verantwoordelijke sportleraar zesde jaar
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