SPORTDAG - dinsdag 17 september 2019
Samen vormen we een TopTeam!

Beste ouder(s)
Beste leerling(e)
Op dinsdag 17 september 2019 staat de sportdag van onze tweedejaars in het teken
van ‘Eeuwige roem’. Het wordt ‘de dag’ waarbij je jezelf in de geschiedenisboeken
van het Sint-Jozefsinstituut kan schrijven, een dag vol spanning, amusement, plezier
bij winst, verdriet bij verlies …
Meet jezelf en jouw groep in tal van proeven waarbij kracht, lenigheid, snelheid,
sluwheid, duelkracht en een portie gezond verstand nodig zijn.
Deelnemen is belangrijker dan winnen, maar wie wil niet het hoogst haalbare dat een
mens ooit kan krijgen? Span je spieren, laat de hersencellen koken, hou je ogen goed
open, vergeet niet af en toe te lachen en ga op zoek naar ‘EEUWIGE ROEM!’
Hoe ziet jouw sportdag er uit?
08.25 u.

verzamelen op de speelplaats - controle aanwezigheden
Te voet naar de sporthal ‘DE PONTE’ in Tielt

Tot 15.40 u.

‘EEUWIGE ROEM’
De ploegen nemen het tegen elkaar en strijden voor de trofee.
Onder begeleiding van de leerkracht komen de ll. terug naar school.

16.00 u.

einde van de dag: de leerlingen verlaten de school

Kledij

° sportkledij (T-shirt, trainingsbroek of short, een lange broek
kan bij sommige attracties veiliger zijn, geen jeansbroek)
° degelijke sportschoenen (die geen strepen nalaten)
° reserve T-shirt
° geen juwelen dragen tijdens het sporten, noch waardevolle
zaken meebrengen
° een kleine handdoek en extra drank voor tijdens het sporten
worden aangeraden

Zorg dat je groep goed herkenbaar is. Spreek met elkaar af en draag bv. éénzelfde
kleur van T-shirt, accessoire …

Prijs

€ 21
In dit bedrag is er 1 drankje inbegrepen.
Het bedrag wordt op de 1ste schoolrekening geplaatst.

Wist je dat … verschillende mutualiteiten voor een financiële tussenkomst zorgen bij
deelname aan sportdagen. Vraag een formulier bij het ziekenfonds aan en laat het op
school invullen.
Klare afspraken


De schoolsportdag is een volwaardige lesdag. Kan je wegens medische redenen
niet deelnemen, dien dan vooraf een doktersattest in.



Bij afwezigheid verwittig je vanaf 07.45 u. de receptie van de school op het
nummer 051 40 03 30. Enkel wanneer de afwezigheid door een doktersattest
verantwoord wordt, kan een gedeelte van het inschrijvingsgeld worden
terugbetaald.



De weg naar de sporthal heen en terug gebeurt onder begeleiding van
leerkrachten. Gedraag je voornaam langs de weg, in het sportcentrum …



Hou het gezond! Er wordt niet gerookt, noch alcohol gebruikt. Ook het snoepen
tijdens de activiteiten wordt achterwege gelaten. Een stukje fruit geeft je zoveel
meer energie!
Breng je lunchpakket mee, enkele flesjes water en ev. wat geld om een extra
drankje te kopen (€ 2).



Gsm-gebruik kan tijdens de pauzes (niet tijdens het sportprogramma). Laat
waardevol gerei thuis.



Wees sportief, maar voorzichtig en volg de instructies van de begeleidende
leerkrachten.

De sportdag is een mooie kans om nieuwe vriendschapsbanden te smeden en een
toffe klassfeer te creëren. Wij rekenen op jou!
de leerkrachten LO en de directie

