
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zwolle,  30 oktober 2019 
 
 
Aan:   De ouders van de Podium Sport leerlingen, klas 1, 2 en 3 
 
Betreft:  Survivalrun vrijdag 8 november a.s. 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 
We zijn tijdens de lessen Podium Sport inmiddels een paar weken bezig met de sport ‘’survival’’. Zoals jullie 
weten werken we toe naar een echte survivalrun. Deze zal plaatsvinden bij survivalvereniging Thor. 
 
Datum en tijd 
Op vrijdag 8 november zijn de podium sport klassen 1, 2 en 3 een aantal lesuren uitgeroosterd om deel te 
nemen aan de survivalrun. De run is voor elke leerling verplicht. Mocht een leerling niet kunnen deelnemen 
wegens een blessure of een andere reden, dan graag tijdig een bericht naar de docent Podium Sport. Deze 
leerling krijgt een andere taak of opdracht. 
 

 Klas 1 aanwezig om 09:00 uur bij Thor, leerlingen moeten na de run weer naar school. 
Je hebt na de survivalrunwedstrijd genoeg tijd om je weer op te frissen en je om te kleden om weer 
op tijd in de les te zijn.  
 

 Klas 2 aanwezig om 10:30 uur bij Thor, leerlingen moeten voor de run naar school. 
 

 Klas 3 aanwezig om 12:30 uur bij Thor, leerlingen moeten voor de run naar school. 
 
 
  



Locatie en routebeschrijving naar Thor 
Marsweg 2, 8013 PD, Zwolle. Bij het sportterrein de Marslanden.  
De routebeschrijving is een mogelijk fietsroute van het Meander 
College naar survivalvereniging Thor. Leerlingen in klas 1 kunnen 
vanaf huis naar de survivalvereniging fietsen. Zorg voor eigen 
vervoer. 
 
Onderstaande links geven een impressie van de survivalrun van 
voorgaande jaren. 
https://www.youtube.com/watch?v=LKccw3gmA0g & 
https://www.youtube.com/watch?v=K96obNS5vhE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adviezen die wij de leerlingen meegeven: 
Waar moet je op letten? 

 Er zijn kleedruimtes aanwezig bij Thor. 

 Trek kleding en schoenen aan die vies mogen worden. Bij een survivalrun hoort namelijk blubber, 
modder en water. 

 Houd rekening met het weer, maar trek altijd een lange (liefst strakke) broek aan en hoge sokken.  

 Neem droge kleding/ondergoed/sokken/handdoek mee voor na de survivalrun. 

 Neem voor jezelf genoeg eten en drinken mee. 

 Zorg echt dat je op tijd op de locatie aanwezig bent, dan kunnen we op tijd starten.  

 Je ontvangt voor de start een vuilniszak waar je je tas/jas/spullen in kan doen. Op de tas komt een 
sticker met je naam en na de run kun je de zak weer ophalen.  

 Weet je de weg niet (meer) precies, zorg er dan voor dat je fietst met iemand die het wel weet of 
zoek het op. 

 Zorg dat je op tijd terug bent op school (klas 1). 
 
Ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom om aan te moedigen! 
 
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen ouders en leerlingen ons mailen (dtendamme@meandercollege.nl) 
of het vragen aan de docent bewegingsonderwijs. 
 
 
Met sportieve groet, mede namens de docenten van Podium Sport, 
 
Denise ten Damme 
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