
 
 

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

 

Vanaf nu zullen de gymlessen er anders uit gaan zien. Zoals jullie weten gaan jullie het  

Sport oriëntatie programma volgen. Je hebt zelf al een keuze gemaakt voor 2 sporten,  

die je 3 lessen gaat doen. In deze brief staat de informatie voor de eerste 3 weken.  

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 1 : vrijdag 23 november, vrijdag 30 november, vrijdag 7 december 

Adres : Absolutely fit 

Doctor Lelykade 240, 2583 CP Den Haag 

Groep 1: 4M2 + 4B1 

Aanwezig om 12.50 uur    

13.00 tot 14.00 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

 



 
 

 

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

 

Vanaf nu zullen de gymlessen er anders uit gaan zien. Zoals jullie weten gaan jullie het  

Sport oriëntatie programma volgen. Je hebt zelf al een keuze gemaakt voor 2 sporten,  

die je 3 lessen gaat doen. In deze brief staat de informatie voor de eerste 3 weken.  

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 1 : vrijdag 23 november, vrijdag 30 november, vrijdag 7 december 

Adres : Absolutely fit 

Doctor Lelykade 240, 2583 CP Den Haag 

Groep 2: 4S1 + 4M1 

Aanwezig om 13.50 uur    

14.00 tot 15.00 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

 



 
 

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

 

Vanaf nu zullen de gymlessen er anders uit gaan zien. Zoals jullie weten gaan jullie het  

Sport oriëntatie programma volgen. Je hebt zelf al een keuze gemaakt voor 2 sporten,  

die je 3 lessen gaat doen. In deze brief staat de informatie voor de eerste 3 weken.  

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 1 : vrijdag 23 november, vrijdag 30 november, vrijdag 7 december 

Adres : Absolutely fit 

Doctor Lelykade 240, 2583 CP Den Haag 

Groep 3: 4GT1 + 4H1 

Aanwezig om 14.50 uur    

15.00 tot 16.00 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

 



 
 

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

 

Vanaf nu zullen de gymlessen er anders uit gaan zien. Zoals jullie weten gaan jullie het  

Sport oriëntatie programma volgen. Je hebt zelf al een keuze gemaakt voor 2 sporten,  

die je 3 lessen gaat doen. In deze brief staat de informatie voor de eerste 3 weken.  

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 

 

Tennis 

Lessen sport 1 : vrijdag 23 november, vrijdag 30 november, vrijdag 7 december 

Adres : Sportcentrum Mariahoeve 

Het Kleine Loo 12, 2592 CE Den Haag 

  

Aanwezig om 14.20 uur    

14.30 tot 15.30 uur 

De lessen zullen plaatsvinden op de binnenbaan. Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek. 

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

 



 
 

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

 

Vanaf nu zullen de gymlessen er anders uit gaan zien. Zoals jullie weten gaan jullie het  

Sport oriëntatie programma volgen. Je hebt zelf al een keuze gemaakt voor 2 sporten,  

die je 3 lessen gaat doen. In deze brief staat de informatie voor de eerste 3 weken.  

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 

 

Freerunning 

Lessen sport 1 : maandag 26 november, maandag 3 december, maandag 17 december 

Adres : François Vatelschool 

gymzaal van school Gy1 

  

Aanwezig om 14.25 uur    

14.30 tot 16.00 uur 

Meenemen : sportkleding, bidon, handdoek.  

Belangrijk! De les van maandag 3 december zal direct na het minirooster plaatsvinden, dus eerder. 

 



 
 

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

 

Vanaf nu zullen de gymlessen er anders uit gaan zien. Zoals jullie weten gaan jullie het  

Sport oriëntatie programma volgen. Je hebt zelf al een keuze gemaakt voor 2 sporten,  

die je 3 lessen gaat doen. In deze brief staat de informatie voor de eerste 3 weken.  

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 

 

Snorkelen + Duiken 

Lessen sport 1 : vrijdag 23 november, vrijdag 30 november, vrijdag 7 december 

Adres : Hofbad 

Ypenburgse boslaan 30, Den Haag   

  

Groep 1 : 

Aanwezig om 13.00 uur    

13.15 tot 14.15 uur 

Meenemen : zwemkleding, handdoek en geld voor een kluisje. 

Belangrijk! Voor deze activiteit dien je € 10,- te betalen. Neem deze mee naar de 1e les! 

Maandag 3 december (theorieles voor het duiken, verplicht) 7e uur 14.30-15.20 uur lokaal 105. 



 
 

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

 

Vanaf nu zullen de gymlessen er anders uit gaan zien. Zoals jullie weten gaan jullie het  

Sport oriëntatie programma volgen. Je hebt zelf al een keuze gemaakt voor 2 sporten,  

die je 3 lessen gaat doen. In deze brief staat de informatie voor de eerste 3 weken.  

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 

 

Snorkelen + Duiken 

Lessen sport 1 : vrijdag 23 november, vrijdag 30 november, vrijdag 7 december 

Adres : Hofbad 

Ypenburgse boslaan 30, Den Haag 

  

Groep 2 : 

Aanwezig om 14.30 uur    

14.45 tot 15.45 uur 

Meenemen : zwemkleding, handdoek en geld voor een kluisje.  

Belangrijk! Voor deze activiteit dien je € 10,- te betalen. Neem deze mee naar de 1e les! 

Maandag 3 december (theorieles voor het duiken, verplicht) 7e uur 14.30-15.20 uur lokaal 105. 


