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Beste student, 

Op woensdag 1 septemberzal jouw eerste schooldagop een andere locati e van start gaan, dit in 
tegenstelling tot de eerdere berichtgeving. Lees ditgoed door: 

Wat gaan we doen? 
We starten hetjaar met een tweetal sportieve clinics. Op deze manier ben je in teamverband be zig, 
je leert elkaar gelijk goed kennen en niet gehe el onbelangrijk:je bent lekkerin beweging. 

Je wordt om 09.30 uur op locatie Oe Meerpaal verwachtvoorde eerste kennismaking met je SLB-er. 
Om 10.00 uur zal het sportieve programma starten en duurt tot ca. 15.00 uur. 

Voorde lunch wordtgezorgd. Hetenige watjij hoeftdoen is: 
o zorgen datje op tijd aanwezig bent 
o sportkleding aantrekken 
o sportschoenen zonder ijzeren spikes/ rubber is wel toegestaan (gym pen of tennisschoenen 

zijn prima). Vooroverig materiaal wordtgezorgd. 
o neemje pinpas mee voorhetgevalje zelfnog iets wilt kopen in de kantine (contante 

beta ling is niet mogelijk). Aangezien de activiteit onder schooltijd valt worden er geen 
alcohol houdende dran ken verkocht en mag je deze oak niet zelf meenemen. 

Wellicht ten overvloede, want dit wil je echt niet missen: het is een verplicht onderdeel er wordt op jouw 

aanwezigheid gerekend. 

Bereikbaarheid locatie 
Sportcomplex de Meerpaal is gelegen op het volgende adres: 
Groene Hoon 1, Houten. 
Het complex ligt vrijwel direct naast de A27. Er is voldoende parkeergelegenheid en is goed 
bereikbaar met OV. Houten heeft een tre in station en er is een bus halte vlakbij ( check NS of 9292). 

Over de locatie 
Op de locatie zijn Honk- en Softbal vereniging Houten Dragons en Hockeyclub Houten gevestigd. 
Jullie zullen van beide verenigingen een clinic aangeboden krijgen. 
Het gehe le complex is rookvrij en is roken niettoegestaan. 

Tot slot 
We wensenjullie een hele mooie sportieve dagen heelveel succes toe in het nieuwe schooljaar. 

Namens hetteam 

Maartje van Lanen, 
Team leider Academie voorîechniek 


