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Brunssum, 17-05-2018
Beste ouders/verzorgers,
Volgende week donderdag 24 mei doen groep 7 & groep 8 mee aan het “SMILE” project.
SMILE staat voor Sports Movement Intensive Leisure Experience.
Dit project wordt georganiseerd vanuit de gemeente Brunssum. Hier doen in totaal 9
scholen aan mee.
Deze sportieve dag vindt plaats op het sportcomplex van SV Langeberg, Hendrick
Avercamp 1 in Brunssum. Het is de bedoeling dat iedereen in zijn/haar sportkleding komt.
Hier kan bijvoorbeeld nog een trainingspak overheen worden aangetrokken.
Daarnaast is extra droge kleding wenselijk. Er vinden dit jaar namelijk ook waterspelen
plaats.
In de pauze krijgen de leerlingen een flesje water en een appel aangeboden. Voor de
rest van de lunch moet zelf gezorgd worden. De kantine is gedurende de dag geopend.
Tijdens deze dag komen er verschillende onderdelen aan bod:

1. 6 – kamp
Competitievorm waarbij de groepen tegen elkaar gaan strijden.
Uithoudingsvermogen, snelheid, kracht en teamwork zijn hier belangrijk.
2. Health en gezondheidsmarkt
Deze markt is te vinden op het vrije veld. Willen de leerlingen meer weten over
een gezonde leefstijl? Dan staan hier allemaal interessante infokraampjes.
3. Vrij veld
Op dit veld kunnen de leerlingen heel veel vrije sportvormen vinden. Voor ieder
wat wils. De leerlingen zijn dus eigenlijk vrij om te kiezen wat ze willen gaan
doen en vervelen is geen optie. Ook zullen er op dit veld op gezette tijden dans
clinics plaatsvinden.
Wij verwachten dat iedereen om 8.45 uur aanwezig is. De kinderen melden zich dan bij
hun meester of juf. Het is de bedoeling dat iedereen met eigen vervoer, bijvoorbeeld per
fiets, hier naartoe komt. Aan het einde van de middag vindt nog een prijsuitreiking plaats.
Om uiterlijk 14.30 uur wordt deze dag afgerond.
Bij slecht weer gelden de reguliere schooltijden en lesprogramma.
We hopen op mooi weer en een sportieve dag!
Meester John
Juf Rachel

