Zwolle, 22 juni 2022

Podium sport klas 2 Podiumdag 1 juli

Beste ouder/verzorger,
Uw kind heeft het afgelopen jaar podium sport gevolgd. We zullen dit jaar afsluiten met een
spetterende eindactiviteit. Deze activiteit gaat plaatsvinden op vrijdag 1 juli van 12:15 tot
15:15 uur. Dit is de laatste activiteit van het schooljaar wat betreft podium sport.
We zullen met z’n allen verschillende (water)activiteiten gaan doen bij Lakeside Zwolle. We
horen daarom graag van u wanneer uw kind géén zwemdiploma heeft. Van de leerlingen
wordt verwacht dat zij met eigen vervoer naar de locatie kunnen gaan. Mocht dit een
probleem zijn, neemt u dan contact met ons op, dan bekijken we samen wat er mogelijk is.
Informatie
Datum:
Tijd:
Bedrijf:
Adres:

Vrijdag 1 juli
12:15 uur – 15:15 uur
Lakeside Cablepark Zwolle
Zalneweg 110, 8026 PZ, Zwolle (Wijthmenerplas)

Wat gaan we doen?
De leerlingen kunnen zich via Magister inschrijven voor de volgende onderdelen:
Kneeboarden/Waterskiën, Aquapark, Strandspelen en Beachvolleybal.
Beachvolleybal

Hier spelen we een beachvolleybal toernooi. Lekker met de voeten in het zand en volleyballen
met je team tegen een ander team.
Kneeboarden/Waterskiën

Kneeboarden/Waterskiën is een uitdagende en wervelende sport. Je staat op ski’s en laat je
voorttrekken door de kabelbaan. Er kunnen snelheden bereikt worden van wel 30 km per
uur!
Aquapark

Ook wel bekend als wipe-out baan, aquapark. Een waterpark van 18 x 36 meter. Vol met
uitdagende obstakels.
Strandspelen

Op het strand worden verschillende spellen gespeeld. Hierbij kun je denken aan kubbs,
spikeball, jou de boules, speedminton, pijl en boog schieten en nog meer.
NB Mocht uw kind tijdens deze slotactiviteit wegens een blessure of andere reden niet
kunnen deelnemen, dan ontvangen we hierover graag bericht. Uw kind wordt altijd op de
locatie verwacht. Het is waardevol en belangrijk dat uw kind samen met de groep kan
afsluiten.

Groepsindeling
De leerlingen kunnen zich vanaf woensdag 22 juni, 17:00 uur, inschrijven via Magister ->
Activiteiten. De leerlingen mag zich niet 2x voor dezelfde activiteit inschrijven.
De dag zelf (voor de leerling)
Je wordt op vrijdag 1 juli de gehele dag uit geroosterd. Je wordt van 12:15 tot 15:15 verwacht
op de locatie van Lakeside.
Handig om mee te nemen: sportkleding, zwemkleding, droog setje kleding, extra paar sokken,
handdoek, voldoende eten en drinken, zonnebrand en een plastic tas.
Let op: bij regenachtig weer kunnen de activiteiten doorgaan.
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u/je nog vragen hebben,
mail ons gerust terug.

Met vriendelijke groet,
Jeroen de Wit, docent mpsp21, jdewit@meandercollege.nl
Denise ten Damme, docent mpsp22, dtendamme@meandercollege.nl
Jaap Huurman, docent mpsp23, jhuurman@meandercollege.nl

