
 

 
 
Betreft: lessen Lichamelijke Opvoeding  
 
 
 
Delft, 1-09-2021 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Wij zijn heel blij dat wij jullie kinderen weer gymles mogen geven. In week 36, dus per 06-09-2021, 
zullen de lessen Lichamelijke Opvoeding weer van start gaan. In de periode tot de herfstvakantie 
zullen de lessen worden gegeven op onze buitenlocatie bij hockeyvereniging Hudito. 
 
Middels deze brief willen wij jullie op de hoogte stellen van de maatregelen die wij nemen bij het 
herstarten van de lessen Lichamelijke Opvoeding.  
 
Vervoer: 
De 1e klas leerlingen fietsen de 1e week met hun docent mee naar de buitenlocatie. De andere 
leerjaren gaan op eigen gelegenheid naar de buitenlocatie. Het is belangrijk om op de fiets te komen 
om op tijd op Hudito aanwezig te zijn. 
 
1,5 meter afstand: 
In het corona protocol voor het voortgezet onderwijs staat dat leerlingen tijdens een les Lichamelijke 
Opvoeding GEEN 1,5 meter afstand hoeven te houden t.o.v. elkaar als de les buiten wordt gegeven. 
De leerlingen moeten WEL 1,5 meter afstand houden t.o.v. de docent. Dit houdt in dat wij tijdens de 
lessen weer alle sporten mogen aanbieden en dat uw zoon/dochter dus zonder veel restricties weer 
mag gaan sporten met zijn/haar klasgenoten. 
 
Kleedkamers: 
Tijdens het omkleden hoeven de leerlingen geen 1,5 meter afstand houden t.o.v. elkaar. Wel hebben 
wij een regel die geldt m.b.t. het omkleden in de kleedkamers. Zo is het niet toegestaan om de 
mobiele telefoons te gebruiken in de kleedkamer. Wij hanteren deze regel in verband met de privacy 
van de leerlingen.  
 
Kleding en bescherming: 
Het weer kan nog wel wisselvallig zijn. Vooral in de ochtend kan het nog wel fris zijn terwijl het in de 
middag flink warm kan zijn. Wij raden de leerlingen dan ook aan om van te voren naar het 
weerbericht te kijken en daar de kleding op aan te passen. Te koud of te warm gekleed sporten is 
niet prettig. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De sectie Lichamelijke Opvoeding 


