
 

 

 
 
 
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Podium Sport klas 3 
en ter informatie naar de leerlingen 
 
Zwolle, 28 februari 2019 
 
Betreft:  Informatie activiteiten  
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Graag willen wij u informeren over het programma van Podium Sport, het bezoek aan een Landstede 
Basketbalwedstrijd en de AA-landenloop. 

 
Programma Podium Sport 
Nadat we ons de afgelopen weken op school hebben beziggehouden met volleybal, voetbal, 
basketbal, unihockey en een blok ‘zelf een toernooi aanbieden’, gaan we ons in de aankomende 
weken bezighouden met extern springen/turnen bij Trampolinepark Rebound World Zwolle en krijgen 
de leerlingen twee keer een clinic aangeboden door Landstede basketbalspelers op het Meander 
College. Hieronder volgt een schema wanneer wat aangeboden wordt. 
 

Datum 
 

PSP31 (GELY) PSP32 (DAED) 

01-03-2019 Theorie over leerdoelen 
Basketbal clinic 1 

Theorie over leerdoelen 
Basketbal clinic 1 

08-03-2019 Turnen les 1 extern Turnen les 1 extern 

15-03-2019 Basketbal clinic 2 Basketbal clinic 2 

22-03-2019 Turnen les 2 extern Turnen les 2 extern 

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

 
Theorie leerdoelen/Basketbal clinic 
Het eerste gedeelte van de les gaan we aan de slag met het opstellen van een leerdoel voor de lessen 
bij het Trampolinepark Rebound World Zwolle. Vervolgens komen er twee spelers van het Landstede 
basketbalteam een clinic ‘basketbal’ geven van 12:30-13:30. 
 
Turnen Trampolinepark Rebound World Zwolle 
Van 12:15 tot 13:15 gaan we aan de slag met het opgestelde leerdoel. Bij het Trampolinepark 
Rebound World Zwolle wordt onder professionele begeleiding gewerkt aan het leerdoel van de 
leerlingen (bijvoorbeeld een salto voorover).  
 
De leerlingen moeten op eigen gelegenheid naar het Trampolinepark Rebound World Zwolle reizen 
(fiets = ± 7 minuten). De leerlingen worden hier om 12:10 uur verwacht, de les start om 12:15 uur. 
 



 
 
 
 
 
 
De leerlingen krijgen leensokken die ze tijdens het springen aan doen en na het springen weer moeten 
inleveren. Er zijn geen kleedkamers aanwezig bij het Trampolinepark. Wel zijn er kluisjes om 
waardevolle spullen in te leggen (kosten per kluisje €1,-). De contactpersoon van het Trampolinepark 
geeft aan dat we er voor openingstijd zijn en dat er geen andere mensen aanwezig zijn. De spullen 
mogen daarom ook buiten de kluisjes op de banken liggen, dit is wel op eigen risico.  
 

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 (01-03-2019) bij je Podium 
Sport docent. De wedstrijd bekijken is geheel gratis. Meer informatie volgt. 
 

AA-landenloop 
Op 17 mei aanstaande mogen de leerlingen uit podium sport klas 3 deelnemen aan de AA-landenloop. 
Dit is een wegwedstrijd van 5 en 10 kilometer, de leerlingen nemen deel aan de 5 kilometer-loop, deze 
start om 19:00 uur. Dit is een keuzeonderdeel voor de leerlingen die hebben deelgenomen aan de 
survivalrun en een verplicht onderdeel voor de leerlingen die afwezig of geblesseerd waren tijdens de 
survivalrun. Te zijner tijd ontvangen de leerlingen hier meer informatie over.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
 
Met sportieve groet, 
 
Denise ten Damme en Yorick van Gelder, docenten Podium Sport 

 
 
 
 
 
 


