Cappendijk

Schoolatletiek
25 juni 2011

Zuidersportpark Terneuzen
Hoofdsponsor:

sponsor verloting mountainbike:

Beste jongens en meisjes,

Zaterdag 25 juni is het weer zo ver voor alle leerlingen van de basisscholen van de
gemeente Terneuzen. Dan zijn jullie uitgenodigd op de "Cappendijk Toyota
Schoolatletiek" bij Atletiek Vereniging Scheldesport te Terneuzen. Op deze dag kun
je alle onderdelen van Atletiek zelf proberen. Er zijn zelfs hele leuke prijzen te
winnen. Meedoen is belangrijker dan winnen, dus alle deelnemers krijgen een
medaille mee naar huis.
Dit sportieve evenement start om 09:50 uur. Om 15.30 worden de prijzen uitgereikt
en volgt de loterij.
Ga jij de uitdaging met de andere scholen aan? Wil jij weten hoever jij kunt springen,
hoe hoog je kunt springen en hoe ver je een bal kan gooien? Zorg er dan voor dat je
deze dag niet mist. Opgeven voor deze onvergetelijke sportieve dag doe je via je
school. Bereid je goed voor, dan sta je straks misschien ook wel op het podium. Je
school kan je daar vast en zeker mee helpen tijdens de gymles!
Welke onderdelen doen we op deze dag?
-

Hoogspringen of verspringen
Sprinten
Balwerpen of kogelstoten
Looponderdeel lange afstand

Zoals elk jaar volgt aansluitend een schoolestafette.
Dit jaar sluiten we af met een hele speciale activiteit; de verloting van een sportieve
Gazelle mountainbike. Deze wordt onder alle deelnemers verloot. Ben jij er ook bij?
Dan maak jij ook kans op deze geweldige fiets.
Schrijf je dus snel in via het inschrijfformulier hiernaast en doe dit voor 12 juni. Je
kunt dit formulier bij je op school inleveren. Meer informatie: www.avscheldesport.nl

Adres gegevens: AV Scheldesport, Zuiderpark, Terneuzen

Inschrijfformulier "Cappendijk Toyota Schoolatletiek" 25 juni 2011
Onderstaande gegevens overnemen in een e-mail en versturen naar:
schoolatletiek@avscheldesport.nl of inschrijfformulier invullen en inleveren bij de
docent!

Naam

.

School

.

Groep

.

Telefoonnummer

-

E-mailadres

.

.

Uiterlijk 12 juni opgeven.

Opgelet;
-

Sportieve kledij en sportschoenen

-

Deelname aan de activiteiten is op je eigen verantwoording

-

Alleen inschrijven als je zeker weet dat je meedoet

-

Je krijgt voor de activiteit nog een bevestigingsmail

jongen/meisje

Voorlopig chronoloog op: www.avscheldesport.nl

Voor meer informatie mail naar: schoolatletiek@avscheldesport.nl

