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Dinsdag 22 mei organiseren we een sportdag op de atletiekbaan
van Ookmeer (naast Bounz) voor de 1e klas.
We verzamelen om 9.30 uur op de atletiekbaan bij de begeleider van jouw groep.
Alle klassen worden verdeeld in groepen. Elke groep doet mee
aan voetbal en ludieke spelen, (waaronder de wandelende A,
etc.). Ook doet iedereen mee aan de atletiekonderdelen 100 m.
sprint, kogelstoten, verspringen en hoogspringen.
Tips:
Neem alleen het hoognodige mee en zeker geen waardevolle
spullen. Er zijn daar geen kluisjes.
Kom als het kan alvast in trainingspak.
Met voetbalschoenen lopen op de atletiekbaan is verboden.
Neem wat te eten mee, de kantine is gesloten.
Om ongeveer 14.00 uur is de sportdag afgelopen.

Met vriendelijke groet,

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

De docenten sport en bewegen
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Willinklaan (zijstraat van de Troelstralaan) bij de atletiekbaan van
AAC op Sportpark Ookmeer.
Te bereiken met het openbaar vervoer:
Vanaf het Centraal Station: met bus 21 naar eindhalte en één
halte met bus 61 of 69 richting Sloten, of een stukje lopen.

-

Met tram 13 naar eindhalte (Geuzenveld) en van daar
10 minuten lopen.

-

Vanaf het Sloterdijkstation: met bus 61 of 69 naar de
Troelstralaan (halte Willinklaan).
Van school:
Met metro 50 naar Station Sloterdijk en van daar met bus
61 (richting Slotervaart) of bus 69 (Schiphol) naar de
Troelstralaan (halte Willinklaan, Bounz) op Sportpark
Ookmeer.
Met metro 50 (Station Sloterdijk) naar station Lelylaan met
tram 17 naar halte Ruimzicht (Osdorp) en met bus 69 naar
de Troelstralaan (halte Willinklaan, Bounz, Sportpark
Ookmeer).
Om 08.30 vertrekken docenten vanaf school en je
kunt meereizen

-

-

-

