
 

 
Zwolle, 7 september 2021 
 

 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
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 veelal een podium sport docent bij aanwezig, 
maar bij keuzeblokken kan het zijn dat we rondrijden om bij de clinics de aanwezigheid te 
noteren. Met onderstaand overzicht willen we jullie informeren over de lessen die we zijn 
gestart en de komende weken gaan aanbieden.  
 
09 september & 16 september van 14:30 - 15:30 uur 
Psp31 – Fitnesscircuit - sportzalen Meander 
Psp32 – Kickboksen – Tabonon (Floresstraat 2, 8022 AD Zwolle) 
 
23 september & 30 september van 14:30 - 15:30 uur 
Psp31 – Bootcamp - Agnietenplas (Haersterveerweg 29A, Zwolle)  
Psp32 – Beachvolleybal - Sportpark de Pelikaan (Haersterveerweg 2, Zwolle) 
 
07 oktober & 14 oktober van 14:30 - 15:30 uur 
Psp31 – Beachvolleybal - Sportpark de Pelikaan (Haersterveerweg 2, Zwolle) 
Psp32 – Bootcamp - Agnietenplas (Haersterveerweg 29A, Zwolle)  
 
Leerlingen fietsen zelfstandig of - in overleg met de docent - samen met de docent naar de 
locatie. Leerlingen zullen als we samen fietsen van ons een fietshesje ontvangen, zodat zij 
duidelijk opvallen in het verkeer. De leerlingen hebben na de activiteit de mogelijkheid om 
rechtstreeks naar huis te fietsen.  
 
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 elke podium sport les 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 sport docent van uw kind. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Denise ten Damme – psp31 / dtendamme@meandercollege.nl 
Suzan Jongeneel – psp32 / sjongeneel@meandercollege.nl 
 
 


