
 
 

Beste 4e klassers, ………………………………………………… 

 

De eerst sportronde zit erop, dat betekent tijd voor de laatste sportronde van de 4e klas.  

 

De data en tijden kunnen per sport en leerling verschillen en staan niet in magister.  

De brieven zijn terug te vinden op de website.  

 

Heb je vragen, stel deze dan aan één van de gymdocenten. 

Vraag bij elkaar na waar je bent ingedeeld. In verband met de privacy wet,  

mogen wij niet meer de namen van de leerlingen publiceren. 

 

Met sportieve groet, 

De gymsectie 

 

 

Kickboksen 

Lessen sport 2 : vrijdag 11 januari, vrijdag 18 januari, vrijdag 1 februari 

Adres : Hit and Health 

Catharinaland 5, 2591 CE Den Haag 

Groep 1: 4S1 + 4B1 

Aanwezig om 12.50 uur    

13.00 tot 14.00 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

 



 
 

 

Beste 4e klassers, ………………………………………………… 

 

De eerst sportronde zit erop, dat betekent tijd voor de laatste sportronde van de 4e klas.  

 

De data en tijden kunnen per sport en leerling verschillen en staan niet in magister.  

De brieven zijn terug te vinden op de website.  

 

Heb je vragen, stel deze dan aan één van de gymdocenten. 

Vraag bij elkaar na waar je bent ingedeeld. In verband met de privacy wet,  

mogen wij niet meer de namen van de leerlingen publiceren. 

 

Met sportieve groet, 

De gymsectie 

 

 

Kickboksen 

Lessen sport 2 : vrijdag 11 januari, vrijdag 18 januari, vrijdag 1 februari 

Adres : Hit and Health 

Catharinaland 5, 2591 CE Den Haag 

Groep 2: 4M1 + 4M2 

Aanwezig om 13.50 uur    

14.00 tot 15.00 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

 



 
 

Beste 4e klassers, ………………………………………………… 

 

De eerst sportronde zit erop, dat betekent tijd voor de laatste sportronde van de 4e klas.  

 

De data en tijden kunnen per sport en leerling verschillen en staan niet in magister.  

De brieven zijn terug te vinden op de website.  

 

Heb je vragen, stel deze dan aan één van de gymdocenten. 

Vraag bij elkaar na waar je bent ingedeeld. In verband met de privacy wet,  

mogen wij niet meer de namen van de leerlingen publiceren. 

 

Met sportieve groet, 

De gymsectie 

 

 

Kickboksen 

Lessen sport 2 : vrijdag 11 januari, vrijdag 18 januari, vrijdag 1 februari 

Adres : Hit and Health 

Catharinaland 5, 2591 CE Den Haag 

Groep 3: 4GT1 + 4H1 

Aanwezig om 14.50 uur    

15.00 tot 16.00 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

 



 
 

Beste 4e klassers, ………………………………………………… 

 

De eerst sportronde zit erop, dat betekent tijd voor de laatste sportronde van de 4e klas.  

 

De data en tijden kunnen per sport en leerling verschillen en staan niet in magister.  

De brieven zijn terug te vinden op de website.  

 

Heb je vragen, stel deze dan aan één van de gymdocenten. 

Vraag bij elkaar na waar je bent ingedeeld. In verband met de privacy wet,  

mogen wij niet meer de namen van de leerlingen publiceren. 

 

Met sportieve groet, 

De gymsectie 

 

 

Squash 

Lessen sport 2 : vrijdag 14 december, vrijdag 11 januari, vrijdag 18 januari 

Adres : Sportcentrum Mariahoeve 

Het Kleine Loo 12, 2592 CE Den Haag 

  

Aanwezig om 14.20 uur    

14.30 tot 15.30 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

Squashracket is te leen. Heb je een eigen racket breng deze dan mee. 

 



 
 

Beste 4e klassers, ………………………………………………… 

 

De eerst sportronde zit erop, dat betekent tijd voor de laatste sportronde van de 4e klas.  

 

De data en tijden kunnen per sport en leerling verschillen en staan niet in magister.  

De brieven zijn terug te vinden op de website.  

 

Heb je vragen, stel deze dan aan één van de gymdocenten. 

Vraag bij elkaar na waar je bent ingedeeld. In verband met de privacy wet,  

mogen wij niet meer de namen van de leerlingen publiceren. 

 

Met sportieve groet, 

De gymsectie 

 

 

Fitness 

Lessen sport 2 : vrijdag 14 december, vrijdag 11 januari, vrijdag 18 januari 

Adres : Absolutely fit 

Doctor Lelykade 240, 2583 CP Den Haag 

Groep 1: 4S1 

Aanwezig om 12.50 uur    

13.00 tot 14.00 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

 

 



 
 

Beste 4e klassers, ………………………………………………… 

 

De eerst sportronde zit erop, dat betekent tijd voor de laatste sportronde van de 4e klas.  

 

De data en tijden kunnen per sport en leerling verschillen en staan niet in magister.  

De brieven zijn terug te vinden op de website.  

 

Heb je vragen, stel deze dan aan één van de gymdocenten. 

Vraag bij elkaar na waar je bent ingedeeld. In verband met de privacy wet,  

mogen wij niet meer de namen van de leerlingen publiceren. 

 

Met sportieve groet, 

De gymsectie 

 

 

Fitness 

Lessen sport 2 : vrijdag 14 december, vrijdag 11 januari, vrijdag 18 januari 

Adres : Absolutely fit 

Doctor Lelykade 240, 2583 CP Den Haag 

Groep 2: 4H1 

Aanwezig om 14.50 uur    

15.00 tot 16.00 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

 



 
 

Beste 4e klassers, ………………………………………………… 

 

De eerst sportronde zit erop, dat betekent tijd voor de laatste sportronde van de 4e klas.  

 

De data en tijden kunnen per sport en leerling verschillen en staan niet in magister.  

De brieven zijn terug te vinden op de website.  

 

Heb je vragen, stel deze dan aan één van de gymdocenten. 

Vraag bij elkaar na waar je bent ingedeeld. In verband met de privacy wet,  

mogen wij niet meer de namen van de leerlingen publiceren. 

 

Met sportieve groet, 

De gymsectie 

 

 

Zumba 

Lessen sport 2 : vrijdag 14 december, vrijdag 11 januari, vrijdag 18 januari 

Adres : Danszaal – Sporthal Overbosch 

Vlaskamp 3, 2592 AA Den Haag 

Aanwezig om 14.30 uur    

14.45 tot 15.45 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

 

 


