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Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en de leerlingen van de 1e en 2e klassen 2015-2016 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 20 juni 2016  

 

 

Betreft: slotactiviteit 1 juli, Poldersport 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen van klas 1 en 2, 
 
De slotactiviteit is de Poldersurvival op vrijdag 1 juli. 
 
Alle leerlingen moeten om 11.00 uur bij Poldersport in De Kwakel (Boterdijk 91) aanwezig 
zijn, zodat we echt om 11.15 uur kunnen beginnen.  

Het programma duurt ongeveer 2 uur. 

 
De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar De Kwakel toe, dat is meestal veiliger dan het 
fietsen in een grote groep. Zij mogen natuurlijk ook gebracht worden!   
Na afloop krijgen de leerlingen een patatje, dus erg veel eten hoeft er niet meegenomen te 
worden! 

 
Fietsroute naar Poldersport: 
Achter het gemeentehuis van Uithoorn ga je de Korte Boterdijk op. Op een gegeven moment steek 
je een drukke weg over, je blijft rechtdoor gaan. Na 200 meter zie je aan je linkerhand Poldersport 
liggen.  
 
Autoroute naar Poldersport: 

N201 volgen richting Amstelhoek (N196), in Uithoorn linksaf bij afslag Meerwijk West. Bij de 
Boterdijk rechtsaf. Na ca. 200 meter zie je aan je linkerhand Poldersport liggen.  
 

Bij Poldersport hebben we een sportief programma, waarbij je niet nat hoeft te worden (als het 
tenminste niet regent), maar waarbij je wel vies kan worden! 
 
Wat moet je meenemen? 

 Oude kleren en schoenen die vies mogen worden 
 Een stel reservekleding voor het geval je vies of nat wordt 
 Handdoek en zeep (voor als je erg vies wordt en moet douchen) 
 Laat waardevolle spullen thuis! Fietssleutels kunnen in een kluisje bewaard worden 
 Een goede tas waarin je alles mee kan nemen! 
 

Let op 
Je moet er zelf voor zorgen dat je je spullen mee terug naar huis neemt. De docenten nemen die 
niet mee. 
 
Mocht het extreem slecht weer zijn (onweer), dan wordt het programma afgelast. Dit vermelden 

we uiterlijk om 9.30 uur op de website.  
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Als je ziek bent, dan moet dat voor 8.00 uur ’s morgens aan de conciërges gemeld worden. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren, 

VeenLanden College 

 

 

 

 

Marga Hoohenkerk, 

teamleidster klas 1 en 2, locatie Vinkeveen 
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