Aan ouders/verzorgers van leerlingen vwo 1 en 2 met het keuzevak Sport & Lifestyle
Maastricht, 5 december 2017
Betreft: S&L vanaf tweede helft december 2017 op externe locaties

Beste ouders/verzorgers,
Met ingang van de tweede week in december zullen de lessen Sport & Lifestyle in vwo 1 en 2 ook op
externe locaties ingepland worden. Met deze brief willen we uw aandacht vragen voor het thema
verkeersveiligheid en voor onze gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de leerlingen.
De lessen Sport & Lifestyle kenden tot nu toe onderstaande invulling in de gymzalen van school. Met
ingang van week 50, de tweede helft van december, zal ook een aantal externe sportlocaties bezocht
worden. U betaalt als ouder/verzorger een bijdrage die wordt besteed aan de organisatie van
gastlessen en activiteiten die buiten de school worden verzorgd. Voor schooljaar 2017 – 2018 staan
acht van deze activiteiten gepland.
Wij willen u als ouder/verzorger informeren over het feit dat deelname aan het Sport & Lifestyle
programma betekent dat uw zoon/dochter zelfstandig door het verkeer gaat op weg naar deze
sportfaciliteiten. Omdat de school een inspanningsverbintenis met u als ouder/verzorger voelt waar
het de veiligheid van de leerlingen in het verkeer betreft, willen we graag die maatregelen nemen die
redelijkerwijs nodig zijn om ongevallen te voorkomen. De docenten Sport & Lifestyle zullen
voorafgaand aan de eerste activiteit op een externe locatie met de leerlingen algemene
verkeersveiligheid bespreken om hun bewust te maken van wat risicovol verkeersgedrag vormt. Wij
vragen echter ook uw aandacht voor de verkeersveiligheid van uw zoon/dochter op weg naar de
ingeplande externe sportlocaties. U kunt als ouder op basis van uw eigen afwegingen uiteraard ook
er voor kiezen uw zoon/dochter naar deze sportlocaties te brengen of begeleiden.
Op het programma staan onder andere sportactiviteiten in Sporthal de Heeg, Sporthal Belfort,
Sportpark de Geusselt (velden, sporthal, zwembad), Lage Kanaaldijk (MWC), SintPietersberg/Bergrust, en squashcentrum v.d. Pluijm aan de Brusselsestraat in Maastricht.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met sportieve groet,
mevrouw Aleid van Bommel
teamleider atheneum 1 – 2
mevrouw Mariet Oosterbaan
ontwikkeldocent gymnasium onderbouw

