Heemskerk, 10 februari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in leerjaar 1 en 2,
Het Kennemer College Beroepsgericht speelt in op het winterse weer dat Nederland deze week in
zijn greep heeft. We gaan daarom schaatsen! (Wel volgens de regels van de RIVM)
Vanaf aanstaande donderdag 11 Februari gaan wij met de eerste en tweede klas leerlingen schaatsen
op de ijsbaan. De ijsbaan is te vinden op het onderstaande adres.
Kees Jongert
Adelaertlaan 5
1967 NN Heemskerk
Wij hopen dat alle leerlingen hun uiterste best doen om in het bezit te geraken van schaatsen. Heb je
geen schaatsen? Probeer dan in familie of vriendenkring een paar schaatsen te lenen. De leerlingen
die geen schaatsen hebben, melden zich evengoed op de ijsbaan. We proberen voor een passende
oplossing te zorgen (leenschaatsen) of we bedenken een vervangende opdracht.
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zelfstandig naar de ijsbaan komen. Voor en na het
schaatsen is er les volgens het rooster. Houd daarom Zermelo goed in de gaten. De docenten zullen
op de ijsbaan de aanwezigheid bijhouden. Mochten leerlingen niet aanwezig zijn, dan geldt de
normale schoolprocedure.
Het rooster voor het schaatsen ziet er als volgt uit:
Schaatstijd

Donderdag 11 februari
vanaf 10:00 uur 2va
vanaf 11:00 uur 1va
vanaf 12:00 uur 2vsp
vanaf 13:00 uur 1vc/1vte

Schaatstijd

Vrijdag 12 februari
vanaf 10:00 uur 2vb
vanaf 11:00 uur 1vb
vanaf 12:00 uur 2vte
vanaf 13:00 uur 2vho

Schaatstijd

Maandag 15 februari
vanaf 10:00 uur 2vc
vanaf 11:00 uur 2vd

Docenten
GOE/ HUL/KRE

GOE/ HUL/ THE
Docenten
GOE/HUL

PLV THE
Docenten
PLV/KRE

Mocht het schaatsen nu onverhoopt door omstandigheden niet door kunnen gaan, dan is er les
volgens het rooster. Indien hier sprake van is, dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk melden.
Wij zullen ons aan de RIVM-richtlijnen houden. Daarom is het helaas dit jaar niet mogelijk om
toeschouwers toe te laten.
Tot slot: het is belangrijk dat leerlingen warme kleding aan hebben. Het is namelijk koud op de
ijsbaan.
Wij kijken ernaar uit!
Met vriendelijke groet,
Het docententeam van Lichamelijke Opvoeding (LO)

