
 
 
Donderdag 28 juni 2018, Den Haag 
 
 
 
 
Geachte ouders/leerling,                     
 
 
Op donderdag 5 juli 2018 organiseert de Francois Vatelschool een sportdag voor de 1e klas. 
 
Alle 1e klassers worden om 08.45 uur verwacht aan de atletiekbaan van atletiek 
vereniging SPARTA bij sportpark Westvliet. Het duurt ongeveer tot 12.00 uur. 
 
* Hoe kom je daar? 
Op eigen gelegenheid! Het adres is: Groene zoom 20, Den-Haag 
Vanaf Den-Haag Centraal station pak je Bus 45. Je stapt uit bij “laan van heldenburg”. Vanaf 
daar is het nog 12 minuten lopen. Zie looproute hieronder. 
 
Ben je niet zo bekend, spreek dan vooraf af met je klasgenoten. 
 

   
 
* Kleding? 
Gewone sportkleding en gewone sportschoenen zonder noppen. Let op het weer!! Zorg dat 
je iets warms aan kan doen wanneer het koud is. 
 
* Wat gaan we daar doen? 
Zoals vermeld gaan we aan atletiek doen, dat houdt in speerwerpen, kogelstoten, 
hordenlopen, hoog- en verspringen en zo meer. Dat doe je in een groep van ongeveer 
8 leerlingen. Bij elk onderdeel staat een docent die vertelt hoe het precies werkt en 
de uitslagen noteert. 
 



 
 
 
* Waar gaat het om? 
Het gaat er in ieder geval om een leuke sportieve dag te hebben en dat doen we nu 
op een echte atletiekbaan, waar ook Nederlandse topatleten trainen. Voor sommige van  
jullie leuk om eens mee te maken, voor anderen een kans om eens een persoonlijk record   
of een klasse- of schoolrecord te vestigen. 
    
  
Tenslotte nog enkele aanvullende opmerkingen: 
• De sportdag is een gewone verplichte schooldag, ook als je geblesseerd bent kunnen we 

je hulp goed gebruiken. 
• Gooi je rommel in de vuilnisbakken, we zijn te gast en willen het graag netjes houden. 
• Neem als het warm mocht zijn zelf wat te drinken mee, dan blijf je in topvorm. 
• De aanwezige kantine is tijdens de sportdag gesloten. 
• Laat waardevolle spullen thuis. 
• Heb je nog vragen, stel ze aan je gymdocent. 
 
 
SUCCES, de gymdocenten!    
 


