
        
 
 
        Enkhuizen 20 mei 2015 

 
Aan alle basisscholen van 
Andijk, Hoogkarspel, 
Lutjebroek, Grootebroek, 
Bovenkarspel, Venhuizen, Hem 
en Enkhuizen. 
 

L.s., 
 
Na een onderbreking van een jaar, omdat er geen geschikte datum op de kalender 
gevonden kon worden, organiseert de Streker Atletiek Vereniging dit jaar weer de Jeugd 
Scholympische Dag op atletiekbaan “de Kloet”, gelegen aan de Raadhuislaan te 
Grootebroek. Deze dag, waarop scholieren kunnen kennis maken met de atletieksport is 
bedoeld voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Het is echter niet bezwaarlijk als een leerling uit 
groep 4 (bij groep 5) mee wil doen.  
 
De Jeugd Scholympische Dag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 13 juni.  
De atletiekonderdelen, waaraan wordt deelgenomen zijn 40/60 meter sprint, balwerpen, 
verspringen en een lange afstand, t.w. 600/1000 meter. 
 
Om 9.30 uur wordt gestart met het defilé van de leerlingen van de deelnemende scholen, 
waarna de gezamenlijke warming-up volgt. Om 10.00 uur starten we met het programma. 
en gaan de deelnemers naar hun eerste onderdeel. 
 
Als organisatie streven we er naar de jeugd scholympische dag maximaaal 2 tot 2,5 uur 
te laten duren, zodat uiterlijk om 12.30 uur met de prijsuitreiking kan worden begonnen.  
Ieder kind ontvangt een diploma met daarop vermeld de behaalde prestatie. Daarnaast 
ontvangen de nummers een tot en met drie nog een extra prijs.  
De school, die over alle groepen het best presteert ontvangt hiervoor een beker. 
Hiervoor worden per groep de twee beste leerlingen van de school mee geteld. 
 
Deelnemen aan deze atletiekdag kost 50 eurocent per leerling  
 
Wij verzoeken u vriendelijk de kinderen, die aan deze jeugdscholympische dag mee 
doen, middels bijgaand formulier op te geven. Uw inschrijving ontvangen we graag per 
mail voor7 juni. Het tijdschema en de eventuele groepsindeling ontvangt u uiterlijk 10 
juni. 
 
Voor info en inschrijven per email: rienbroersen@quicknet.nl     tel. 0228 563329 
 
Hartelijke groeten, 
 
Rien Broersen 
SAV 
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