
 

Aan: de ouders en verzorgers van Podium Sport klas 1 
 
 
Zwolle, 10 mei 2022 
 
 
 
 
 

Beste ouder/verzorger, 
 
We gaan dit schooljaar met de leerlingen die podium sport volgen niet alleen intern, maar 
ook buiten de school sporten. Dit doen we in samenwerking met sportverenigingen. Er is 
hierbij altijd een docent van podium sport aanwezig. Met onderstaand overzicht willen we 
jullie informeren over de komende twee lessen.  
 
Donderdag 12 mei 08:15 - 09:15 uur (08.00 uur aanwezig) 
Survivalrun – THOR Survival – Marsweg 2, 8013 DP Zwolle 
Boulderen – Roest Boulderhal – Marsweg 10, 8013 DP Zwolle  
* Zie bijlage voor de juiste indeling. 
 
Donderdag 19 mei 08:15 - 09:15 uur (08.00 uur aanwezig) 
Survivalrun – THOR Survival – Marsweg 2, 8013 DP Zwolle 
Boulderen – Roest Boulderhal – Marsweg 10, 8013 DP Zwolle  
* Zie bijlage voor de juiste indeling. 
 
Omdat Podium Sport het eerste en tweede lesuur is ingeroosterd, gaan we ervan uit dat leerlingen 
rechtstreeks vanuit huis naar de locatie gaan, hier worden zij om 08:00 uur verwacht! Het is fijn om 
thuis alvast de route te bekijken en contact te leggen met klasgenoten om eventueel samen te fietsen. 
Daarnaast is het handig om thuis om te kleden en in sportkleding naar de locatie te komen. Na de 
clinic kunnen leerlingen zelfstandig naar school gaan en daar in de kleedkamers omkleden. 

 
In overleg is het ook mogelijk om met de docent vanaf school naar de locatie te fietsen, we horen dit 
graag uiterlijk een dag voor de clinic plaats gaat vinden. Als we samen fietsen, zullen leerlingen van 
ons een fietshesje ontvangen, zodat zij duidelijk opvallen in het verkeer.  

 
We verwachten van de leerlingen dat zij hun Podium Sport shirt aanhebben. Hier mogen zij uiteraard 
wel een trui/jack overheen dragen. De survivalrun vindt buiten plaats en het boulderen is binnen. 
Houd hier s.v.p. rekening mee met de kleding.  
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op 
met de podium sport docent van uw kind. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Denise ten Damme – MPSP11 / dtendammen@meandercollege.nl 
Job van Maastricht – MPSP12 / jvanmaastricht@meandercollege.nl 
Jeroen de Wit – MPSP13 / jdewit@meandercollege.nl 
 
 


