
 
 
Aan de leerlingen en ouders/verzorger van Vmbo, leerjaar 3 
 
 
 
Datum : 21 juni 2021 
Ref : UV21-13/JOB/LB 
Betreft : Sportdag klas 3 VMBO 
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 3 Vmbo, 
 
Donderdag 8 juli 2021 vindt de jaarlijkse sportdag plaats. Deze is verplicht voor alle leerlingen. De 
leerling heeft zelf de verantwoordelijkheid om op tijd op de locatie aanwezig te zijn. 
 
Alle Vmbo basis en kader leerlingen volgen het programma in de ochtend (van 09:00 tot 12:00 uur). 
In de middag zijn zij vrij (wanneer er geen afspraken zijn gemaakt met andere docent(en) in verband 
met het inhalen van achterstallig werk). 
 
Alle Vmbo theoretische leerlingen volgen het programma in de middag (van 12:15 tot 15:30 uur). In 
de ochtend zijn zij vrij (wanneer er geen afspraken zijn gemaakt met andere docent(en) in verband 
met het inhalen van achterstallig werk). 
 
De sportdag bestaat uit 2 ronden waarin verschillende workshops worden aangeboden. Leerlingen 
kunnen zich vanaf vrijdag 25 juni 18:00 uur inschrijven voor de workshops. Iedere leerling dient 
zichzelf in te schrijven. Hiervoor maken we gebruik van It’s Learning. De inschrijving sluit woensdag 
30 juni 18.00 uur. Kies beide ronden een andere workshop. En let op vol = vol. 
 
INSCHRIJVEN: Vakken > Pax-Sport > Bronnen > Sportdag klas 3  
 
De ronde tijden zijn als volgt: 
 
Vmbo Basis- en Kaderberoepsgericht 
Aanwezig:    08:45 uur 
Ronde 1:   09:00-10:15 uur 
Ronde 2:   10:30-11:45 uur 
 
Vmbo Theoretische leerweg 
Aanwezig:  12:15 uur 
Ronde 1:   12:30-13:45 uur 
Ronde 2:   14:00-15:15 uur 
 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 
 
Gegevens locatie: 
 
RIVERSIDE 



Strand Maaslanden 
Hamsestraat 2 
6629 KT  Appeltern 
 
 
Link naar kaartje van de locatie 
 
Op de locatie is een kleine kantine aanwezig. Hier heb je de mogelijkheid om wat te eten of te 
drinken te kopen. Een bidon met drinken voor jezelf tijdens de workshops is aan te raden. Daarnaast 
is het verstandig om je kleding aan te passen aan de weer- en sportomstandigheden (regenjas, fiets-
/danskleding, etc.). Let op: Sportkleding verplicht! 

- Zonnebrand 
- Genoeg drinken 
- Sportkleding  
- Sportschoenen (Op slippers mag NIET worden deelgenomen aan de sportdag!) 

 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, mail dan naar: 
b.dejong@paxchristicollege.nl  
 
 
Met sportieve groet, 
 
Vakgroep Lichamelijke Opvoeding 

https://www.google.nl/maps/place/Hamsestraat,+6629+Appeltern/@51.8725684,5.5624836,12z/data=!4m5!3m4!1s0x47c6fef5fa0c95bd:0x9b8b588161dca8d6!8m2!3d51.8315464!4d5.5614322
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