
Beste ouders en leerlingen, 

Op donderdag 11 juli houdt MY college haar jaarlijkse spectaculaire sportdag voor leerjaar 1, 2 en 3. 

We pakken het dit jaar weer GROOTS aan: We hebben de Olympiahal (Atletiekpad 5, Spijkenisse, bij 

de brug) en alle velden daarbij afgehuurd om er een onvergetelijke, gezellige en sportieve dag van te 

maken. Alle leerlingen worden gemixt in verschillende teams (leerjaar 1, 2 en 3 ook door elkaar). De 

indeling wordt in de loop van volgende week bekend gemaakt.  

Elk team wordt begeleid door een docent. Er zijn maar liefst 10 onderdelen. Sommige spellen hebben 

we al eerder geoefend met de gymlessen, maar er is ook een spectaculaire stormbaan gehuurd. 

Sportieve samenwerking staat voorop en als het zo mooi weer blijft, zorgen we zeker ook voor 

spetterende verkoeling. De sportdag gaat altijd door: ook met regen! Kortom: de docenten van MY 

college hebben er zin in! Met dit afwisselende programma wordt immers iedereen enthousiast!   

Ook u als ouder/ verzorger bent natuurlijk van harte welkom om op de sportdag te komen kijken, “ 

even een bakkie te doen”, en uw kind aan te moedigen. De sportdag begint voor de leerlingen om 

9.00 uur en de prijsuitreiking is om 14.15 uur. We waarderen uw belangstelling enorm. 

Regels 

MY college is die dag te gast bij de korfbal- en handbalvereniging die de Olympiahal gebruiken. 

Daarom zijn er regels waar we ons aan gaan houden: 

Iedereen is deze dag zelf verantwoordelijk voor zijn of haar spullen, zorg dat je al je spullen in één tas 

doet.  

 Kom in je sportkleding (sportshirtje, broek, evt. extra sportshirt en/of een vest); 

 Binnen- en buitenschoenen (geen voetbal- of hockeyschoenen); 

 Neem voldoende drinken en eten mee (denk ook aan je eigen lunch); 

 Alle rommel gooien wij in de prullenbak; 

 Smeer jezelf van te voren in met zonnebrand (en neem extra mee) en neem een extra 

sportshirt mee. 

 

We hopen dat jij klaar staat in de startblokken en er met jouw team een geweldig leuke dag van gaat 

maken en dat ouders in groten getale de sfeer komen proeven. 

Tot donderdag 11 juli. 

Met sportieve groet, 

De LO-sectie 

 


