Beste allemaal,
Voor de aankomende weken staat Schoolsport Klimmen op het programma. Afgelopen vrijdag
hebben we tijdens de persconferentie te horen gekregen dat binnensport weer is toegestaan. Dat
houdt in dat schoolsport klimmen doorgaat!
Uw zoon/dochter/leerling heeft zich opgegeven voor Schoolsport Klimmen dat plaatsvindt
op woensdag 19 januari 2022. Schoolsport klimmen vindt plaats in de klimhallen van Mountain
Network (Adres: Maria Montessorilaan 3a, 3312 KJ Dordrecht).
Dit Schoolsport Evenement wordt georganiseerd door Mountain Network in samenwerking /
ondersteuning van Gemeente Dordrecht team Sport.
De deelnemers worden om 15:20 uur uiterlijk verwacht! De deelnemers kunnen zich melden bij
de voordeur.
We beginnen met een gezamenlijke uitleg om 15:30 uur! Het evenement is om 17:00 afgelopen.
Ouders wordt gevraag om buiten te blijven wachten bij het ophalen van de kinderen.
De kleedkamers zijn geopend. Graag al zoveel als mogelijk omgekleed aankomen i.v.m. de beperkte
kleedruimte.
Hierbij extra informatie voor op de dag zelf:
Helaas is de maatregel dat er geen supporters/ouders aanwezig mogen tijdens het
sporten. Dit is ook van toepassing bij het klimmen.
Ook is besloten dat er geen begeleiding aanwezig mag zijn vanuit school. Vanuit Mountain
Network en Dordtsport zal voldoende begeleiding aanwezig zijn tijdens het evenement.
Het is toegestaan voor de deelnemers om zelf eten en drinken mee te nemen.
Er wordt geklommen in sportkleding.
Er wordt geklommen met sportschoenen voor binnen.
Er worden geen sieraden gedragen (ringen, horloges, armbanden enz.).
Lang haar wordt gedragen in een vlecht of een knot (geen staart of los haar).
Let op! We raden aan om het volgende filmpje te bekijken m.b.t. de
veiligheid: https://www.youtube.com/watch?v=_oKMUONyfCs
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Met sportieve groet,
Mik van Vuuren
_______________________

Dordt Sportcoach
Gemeente Dordrecht – Team Sport
 E-mail: M.van.Vuuren3@dordrecht.nl
 Telefoonnummer: 078 770 4403
 Bezoekadres: Vorrinklaan 202, Dordrecht
 Facebook-account: Buurtsportcoach DordtSport
 Twitter-account: @Dordtsportcoach
 Instagram-account: Dordtsportcoach
 Instagram-account: Dordtsportmik
 https://www.Dordtsport.nl/

