
Datum: 14 juni 2022 

Aan:  de kinderen van groep 7/8 en hun 

ouder(s) 

Van:  de leerkracht van groep 7/8  

Betreft:  de sportdag bij het water 

 

 

Aanstaande dinsdag, 21 juni, wordt er voor de kinderen van 

onze groep 7/8 door het sportteam GO een watersportdag 

georganiseerd. 

Deze watersportdag wordt gehouden in Ouddorp, en de 

organisatie is in handen van Watervolk.  

De locatie van de watersportdag is De Punt 7, 3253 MC 

Ouddorp. 

 

Onze groep zal na een landprogramma te hebben gevolgd  

een waterprogramma met wingfoilen gaan doen. 

 

Belangrijke organisatorische punten voor deze dag: 

- We starten in de klas om 830 uur, waarna we met auto’s 

richting Ouddorp gaan. 

- Het programma is om 13:15 uur afgelopen, waarna we 

weer naar school terug gaan. 

- Voor zowel het vervoer heen als het vervoer terug zijn we 

op zoek naar mensen die ons willen en kunnen brengen 

naar Ouddorp en terugbrengen naar Nieuwe-Tonge. 

- Kunt en wilt u rijden ? De meester hoort het graag van u. 

- Meester Chris en meester Jan Willem zullen de hele dag 

als begeleiding aanwezig zijn. 

- Het mobiele noodnummer is  06 21 49 1672 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.watervolk.nl/


Wat moeten de kinderen meenemen voor deze waterdag? 

 

- schoenen die nat en vies mogen worden. Deze is HEEL 

belangrijk! 

- sportieve kleren die nat en vies mogen worden 

- handdoek, zonnebrand, pet/zonnebril 

- water of ander drinken, gezonde lunch en tussendoortjes. 

Geen chips, etc. De organisatie zet zich in op gezond eten 

tijdens het sporten. 

- schone kleding en schoenen om na de activiteiten aan te 

trekken 

- Warme kleding: het kan met water en wind fris worden. 

 

 

We hopen dat we met elkaar een leuke en sportieve dag 

zullen hebben. 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? De 

meester hoort het graag van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Meester Jan Willem van de Werken 
 

 

 


