
 

 
 
 
 
Zwolle, 7 september 2021 
 

 
Podium sport klas 2 programma 
 

 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Uw kind volgt dit schooljaar (opnieuw) podium sport. We gaan dit schooljaar met de podium 
sport leerlingen intern op school, maar ook extern buiten school sporten. Dit doen we in 
samenwerking met sportverenigingen. Er is hierbij altijd een podium sport docent aanwezig. 
Met onderstaand overzicht willen we jullie informeren over de lessen die we zijn gestart en 
de komende weken gaan aanbieden.  
 
10 september & 17 september 
Psp21 – Beachvolleybal - Sportpark de Pelikaan (Haersterveerweg 2, Zwolle) * 
Psp22 – Flagfootball – Sportvelden Meander College 
Psp23 – Cricket – Sportvelden Meander College 
* Let op: Psp21 begint om 08:30 en de les duurt tot 09:30 
 
24 september & 1 oktober 
Psp21 – Cricket – Sportvelden Meander College  
Psp22 – Beachvolleybal - Sportpark de Pelikaan (Haersterveerweg 2, Zwolle) * 
Psp23 – Flagfootball – Sportvelden Meander College 
* Let op: Psp22 begint om 08:30 en de les duurt tot 09:30 
 
8 oktober & 15 oktober 
Psp21 – Flagfootball – Sportvelden Meander College  
Psp22 – Cricket – Sportvelden Meander College 
Psp23 – Beachvolleybal - Sportpark de Pelikaan (Haersterveerweg 2, Zwolle) * 
* Let op: Psp23 begint om 08:30 en de les duurt tot 09:30 
 
Voor beachvolleybal mogen de leerlingen rechtstreeks naar de locatie toe vanuit huis. Het is belangrijk 
om op tijd vervoer te regelen voor leerlingen die normaliter niet met de fiets naar school komen. 
Mocht dit een probleem zijn, dan horen we dit graag tijdig. We zoeken dan naar een oplossing.  
 
  



 
 

 

 
 
 
 
De nieuwe leerlingen bij podium sport ontvangen zo spoedig mogelijk een podium sport shirt, 
zodat zij op elke locatie herkenbaar zijn als Meander-leerling. We verwachten van de 
leerlingen dat zij het shirt bij elke les voor podium sport dragen.  
 
Na elk blok verandert het programma, hierover wordt uw kind in de les en via Magister 
berichten geïnformeerd. 
 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, neem dan contact 
op met de desbetreffende podium sportdocent van uw kind. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen de Wit – psp21 / jdewit@meandercollege.nl 
Denise ten Damme – psp22 / dtendamme@meandercollege.nl 
Jaap Huurman – psp23 / jhuurman@meandercollege.nl 
 
 
 
 
 


