
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers van Podium Sport klas 2 
 
Zwolle, 1 februari 2019 
 
 
Betreft:  Programma Podium Sport vanaf heden 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Middels deze brief willen we ouders en leerlingen informeren over het programma van Podium Sport, 
het Open Huis van het Meander College, het bezoek aan een Landstede basketbalwedstrijd met de 
Podium Sport klassen en de AA-landenloop. 
 

Programma Podium Sport 
Nadat we ons de afgelopen weken op school hebben beziggehouden met tennis en judo, gaan we ons 
in de aankomende weken bezighouden met: zelf lesgeven, klimmen en oriëntatielopen. Het klimmen 
wordt extern aangeboden. Hieronder staat het schema welke klas wanneer aan de beurt is voor welke 
activiteit. 
 

Datum PSP2.1 PSP2.2 
01-03-2019 Klimmen les 1 (HUUJ) Oriëntatieloop les 1 (DAED) 

08-03-2019 Klimmen les 2 (HUUJ) Oriëntatieloop les 2 (DAED) 

15-03-2019 Oriëntatieloop les 1 (DAED) Klimmen les 1 (HUUJ) 

22-03-2019 Oriëntatieloop les 2 (DAED) Klimmen les 2 (HUUJ) 

29-03-2019 Meander ontwikkeldag (lesuitval) Meander ontwikkeldag (lesuitval) 

05-04-2019 Oriëntatieloop les 3 (HUUJ) Oriëntatieloop les 3 (DAED) 

12-04-2019 Oriëntatieloop les 4 (HUUJ)  Oriëntatieloop les 4 (DAED) 

 

Informatie klimmen 
We zullen onder professionele begeleiding gebruik maken van de klimwand bij de Calo Windesheim 
(Campus 2, 8017 CA Zwolle). Meneer Huurman, mevrouw Witteveen en mevrouw Smit zijn aanwezig 
bij het klimmen. 
 

Als je met je klas gaat klimmen, geldt onderstaande vertrektijd: 
- 09:55 uur vertrek op de fiets vanaf school, om 10:20 uur start de klimles. Het 5e lesuur heb je 

weer normaal les op school, er is op de terugweg geen tijd om te lanterfanten (de 
tijdsplanning is erg strak). 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Verder, let op: 
- Zorg ervoor dat je in je sportkleren op de fiets zit, omkleden kan op school (op de fiets wel een lange 

broek en jas aan uiteraard) 
- Je fietst op eigen gelegenheid naar de Calo Windesheim; spreek af met een groepje om samen te 

fietsen. Ben je vorig jaar niet gaan klimmen of ben je nieuw bij Podium Sport, zorg dan dat je aansluit 
bij een groepje dat de weg goed weet 

- Laat alle waardevolle spullen achter in je kluis op school 
- Zorg echt dat je op tijd vertrekt, dan kan er op tijd gestart worden 
- Neem voor jezelf genoeg eten en drinken mee  
 

Informatie oriëntatieloop 
We verzamelen de eerste les binnen in S1/S2/S3. Denk wel aan sportkleding voor buiten (lange 
broek/vest), we zullen na de uitleg buiten gaan lopen.  
 

Open Huis Meander College 
Op zaterdag 2 februari aanstaande is er van 09:30 tot 13:30 uur Open Huis op het Meander College. 
De Podium Sport leerlingen uit klas 1 worden een dagdeel ingezet om te helpen. De Podium Sport 
leerlingen uit klas 2 zijn van harte welkom om te helpen, maar zijn niet verplicht (graag opgeven als je 
komt helpen). Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u de Podium Sport docenten bereiken via het 
volgende mailadres:  dtendamme@meandercollege.nl. 
 

Bezoek Landstede basketbalwedstrijd 
Op 7 maart aanstaande moet het Landstede basketbalteam een thuiswedstrijd spelen en zijn wij 
welkom om deze wedstrijd te bekijken. De wedstrijd wordt om 19:30 uur gestart en zal rond 21:00 uur 
afgelopen zijn. Lijkt het je tof om hier bij te zijn? Geef je dan op in de les bij je Podium Sport docent. 
De wedstrijd bekijken is geheel gratis. Meer informatie volgt. 
 
AA-landenloop 
Op 17 mei aanstaande nemen de leerlingen uit podium sport klas 2 deel aan de AA-landenloop. Dit is 
een wegwedstrijd van 5 en 10 kilometer, de leerlingen nemen deel aan de 5 kilometer loop die start 
om 19:00. Te zijner tijd ontvangen de leerlingen hier meer informatie over. 
 
Wij hopen iedereen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
 
Met sportieve groet, 
 
Podium Sport docenten: 
mevr. (Denise) ten Damme 
dhr. (Jaap) Huurman 
dhr. (Yorik) van Gelder 
 

 
 


