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Onderwerp: Olympic Velsen 
 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Voor de Velsense basisscholen wordt weer het  atletiek scholen toernooi georganiseerd, Olympic Velsen.  

Tijdens dit toernooi zullen de kinderen verschillende onderdelen van de atletieksport beoefenen, zoals 

verspringen, hoogspringen, sprint, bal werpen enz. Er is plaats voor in totaal 200 kinderen, 100 kinderen 

voor het ochtendprogramma en 100 kinderen voor het middagprogramma. Aan het eind van de dag 

ontvangen alle kinderen een aandenken.  

 

Bespreek het met uw collega’s en schrijf u in! 

 

Het toernooi vindt plaats op vrijdag 30  juni 2017 voor leerlingen uit groep 5. Het ochtendprogramma is van 

8:30 tot 11:30 uur aansluitend  zal de prijsuitreiking plaats vinden.  Het middagprogramma is van 12:30 tot 

15:30 uur, aansluitend zal de prijsuitreiking plaats vinden. Het evenement wordt gehouden op sportpark 

Groeneveen, Kerkpad 59, 2071 CH Santpoort-Noord 

 

U kunt digitaal de teams opgeven waarbij u er rekening mee moet houden dat er minimaal 12 en maximaal 

18 leerlingen in een team mee mogen spelen. De scholen dienen voor elk team een begeleider aan te wijzen. 

De teams worden voor het ochtendprogramma of voor het middagprogramma ingedeeld. De 

deelnameformulieren moeten uiterlijk  29 mei 2017 binnen zijn bij de afdeling Sportzaken van de gemeente 

Velsen via www.sportloketvelsen.nl  

 

Heeft u vragen over aantallen spelers per team, spelregels of andere zaken, neem dan contact op met Bart 

Kieftenbeld (Suomi)  bart.kieftenbeld@quicknet.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolsportcommissie b.o. 

 

Afdeling Sportzaken gemeente Velsen 
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