
 
 
 
Betreft: Intro Sportdag in Sportcentrum Galgenwaard 
 
Utrecht, 3 september 2021 
 
 
Beste leerlingen en hun ouders/verzorgers,  
Het schooljaar is inmiddels begonnen. De eerste lessen zijn gegeven en het Introfestival is al in volle 
gang. Iedere klas gaat daar 2 dagen naartoe en heeft ernaast nog een sportdag in Galgenwaard 
(aansluitend voor of na het festival).  
 
Sportdag Sportcentrum Galgenwaard Utrecht.  
Tijdens deze sportdag gaan jullie met elkaar aan de slag om iedere opdracht zo goed en snel mogelijk 
uit te voeren. De dag zal in het teken staan van samenwerking en groepsvorming. Er zijn 5 
onderdelen, waarbij verschillende skills nodig zijn. 
 
Wanneer:  
In het overzicht hieronder zie je wanneer jouw klas ingepland staat voor de sportdag in Galgenwaard 
en of het in de ochtend of de middag is.  Zorg dat je er precies op tijd bent, niet te laat want dan is de 
sportdag al begonnen.  
 

 
 
Het ochtendprogramma start om 9.00 en is om 12.00 afgelopen. 
Het middagprogramma start 12.30 en is om 14.30 afgelopen.  
 
  



Adres Sportcentrum Galgenwaard Utrecht  
Herculesplein 341, 3584 AA Utrecht. (Tegenover het tankstation). 
 

 
 
 
Veiligheid, sportkleding, eten & drinken.  
Kom omgekleed naar de sportdag toe! (Korte of lange sportbroek/ shirt + binnen sportschoenen).  
 

• Neem EIGEN eten en drinken mee, je kan hier niets kopen!  

• Neem geen waardevolle spullen mee deze kunnen nergens opgeslagen worden. 

• Je komt zelfstandig naar Sportcentrum Galgenwaard. Daar parkeer je jouw fiets.  

• Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat. De LO docenten zullen je daar opvangen.  

• We houden ons aan de richtlijnen van het kabinet: zorg dat je 1,5 meter afstand houdt van 
de docenten.  

• Mocht je het spannend vinden om zelfstandig naar Sportcentrum Galgenwaard te komen, 
neem dan contact op met je mentor. Die kijkt dan met je mee naar een oplossing.  

• Mocht je vragen of zorgen hebben, neem dan contact op met je mentor. Wil je meer 
algemeen contact over ons onderwijs op externe locaties, stuur dan een berichtje naar 
jeppedenuijl@x11.nu  

 
 
De vaksectie LO.  
 
Rieny, Chris, Gijs, Danielle en Mike. 


