Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de onderbouwleerlingen

Zeist, 5 maart 2021
Betreft: LO lessen

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Vanaf aanstaande maandag, 8 maart 2021, gaan we de lessen Lichamelijk Opvoeding (LO)
weer fysiek aanbieden. Wij zijn hier als sectie LO ontzettend blij mee en staan te trappelen om
weer aan de slag te gaan! We geven buiten les op de velden van vv Jonathan & Patria i.p.v.
binnen in onze eigen gymzalen, deze zijn namelijk ingericht als lokaal of wordt gebruikt voor
toetsen met grotere groepen.
Om deze start voor iedereen zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen is het handig om een
aantal praktische zaken vooraf te communiceren. De volgende zaken zijn van belang om een
goede start met elkaar mogelijk te maken;








Verplaatsing van school naar vv Jonathan
Leerlingen kunnen gewoon lopend of met hun fiets vanaf school naar vv Jonathan fietsen
en daar hun fiets plaatsen in de fietsenstalling.
Gymkleding
Gezien de temperaturen in deze tijd van het jaar is het niet toegestaan om in een korte
broek en T-shirt te sporten. Dit betekent concreet dat wij graag zien dat iedereen een
trainingsbroek/trui/jas/ en evt. handschoenen/muts aan heeft tijdens de les met
bijbehorende sport/voetbalschoenen. Denk a.u.b. aan extra sokken voor na de les om aan
te trekken. Schoenen en sokken worden zeker in de ochtend nat en om daarna met natte
schoenen & sokken naar school te gaan is onwenselijk. Uiteraard is sporten in korte broek
en T-shirt wel toegestaan als de temperaturen de komende tijd stijgen.
Kleedruimtes en toiletten
Wij mogen en zullen gebruik maken van de kleedruimtes en toiletten bij vv Jonathan en
Patria. Uiteraard zullen wij zorgen dat dit gestructureerd verloopt m.b.t. de geldende
1,5 meter afspraken. Het kan dus voorkomen dat het omkleden wat langer duurt dan
gebruikelijk, aangezien niet de hele klas tegelijk de kleedruimte kan gebruiken.
Invulling van de lessen LO
De invulling van de lessen zal aangepast worden aan de mogelijkheden binnen de
maatregelen. Wij proberen zoveel mogelijk het programma te volgen, maar zullen
daarnaast vooral werken aan de sociale componenten met alle leerlingen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u mailen naar
bvdweerd@ovmz.nl.
Met sportieve groet, namens de sectie LO,
Naima Rahmouni
Directeur a.i. Openbaar VMBO en MAVO Zeist

