Budel, 23 – 5 – 2017
Betreft: Sportdag LVO-WEERT
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Op dinsdag 13 juni vindt de interscolaire sportdag van alle middelbare scholen van LVOWeert plaats ( Het College Weert, BRAVO! College Budel, Het Kwadrant en de Philips van
Horne ). Deze brief betreft informatie over de sportdag voor leerjaren 1 en 2.





Meisjes leerjaar 1: 08.45 - 12.00 uur Basketballen, sporthal A/d Bron of de gymzalen
bij de Philips van Horne (de leerlingen krijgen via hun LO-docent te horen op welke
locatie ze moeten zijn).
Jongens leerjaar 1: 12.30 - 15.45 uur Basketballen, sporthal A/d Bron of de gymzalen
bij de Philips van Horne (de leerlingen krijgen via hun LO-docent te horen op welke
locatie ze moeten zijn).
Meisjes leerjaar 2: 12.30 - 15.45 uur Voetballen, sportpark Boshoven (F.C. Oda).
Jongens leerjaar 2: 08.45 - 12.00 uur Voetballen, sportpark Boshoven (F.C. Oda).

Voor en na de sportactiviteit zijn er geen reguliere lessen. Je hoeft dan niet op school te zijn.
Alle activiteiten worden begeleid door de HAVO 4 BSM leerlingen van de Philips van Horne
(BSM = Examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij op havo), de LO-secties en
klassenmentoren van de vier locaties.
Elke leerling wordt geacht in sporttenue van school op eigen gelegenheid naar de
desbetreffende locatie te komen. Denk ook eventueel aan:
 Sportvest, lange trainingsbroek bij slecht weer
 Lunchpakket en voldoende drinken
Op Sportpark Boshoven en in de Aan den Bron sporthal is de kantine geopend. Op de Philips
van Horne zijn drankjes en snacks te koop in de automaten in de kantine.
De leerlingen die vanuit geloofsovertuiging deelnemen aan de Ramadan worden evengoed
verwacht op de sportdag. Tijdens de sportdag zelf wordt er rekening gehouden met deze
leerlingen.
Geblesseerde leerlingen dienen een ondertekende brief van een arts bij zich te hebben met
daarop vermeld de aard van de blessure. Zij zijn evengoed aanwezig tijdens de sportdag en
gaan met hun eigen team mee.
Namens de gezamenlijke LO secties van Het Kwadrant, Het College, BRAVO! College
Cranendonck en Philips van Horne wensen wij iedereen alvast een leuke en sportieve
sportdag!!
Met vriendelijke groet,
Niels-Jan Siebers
Docent Lichamelijke Opvoeding

BRAVO! College Cranendonck

