Sports Centre Jos van Herpen
==============================================================================
Betreft: gymkleding Maurick College klas 1 + nieuwe instroom
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Sinds jaar en dag is Sports Centre Jos van Herpen leverancier van de gymkleding voor het Maurick
College. Aankomend schooljaar zal Sports Centre Jos van Herpen de kleding ook verzorgen. In deze
brief informeren wij u over het sporttenue en hoe en wanneer deze te verkrijgen is.
Het sporttenue, zie bijlage, is sinds een aantal jaar vernieuwd en verbeterd. Voor de leerlingen is er
een keuze uit een dry fit shirt (wel/niet getailleerd) een shortje en/of een rokje met een korte legging
eraan vast. Voorop het shirt is het logo van het Maurick College bedrukt.
De prijs voor 1 shirt is € 22,50 voor het shortje en rokje € 17,50.
In de week voordat het nieuwe schooljaar aanvangt, op donderdag 1 of vrijdag 2 september is het
sporttenue in een speciaal ingerichte stand op school te verkrijgen. Na het passen van de juiste
kleding, dient deze ook direct betaald te worden, dit kan contant of met pin.
Om de drukte te spreiden zijn er voor de diverse klassen de volgende tijdsblokken gemaakt:
Donderdag 1 september
Klassen
Tijd
BB1A, Gy1A, Gy1B,
10.00 uur t/m 12.00 uur
Gy1C, HV1A,

12.00 uur t/m 14.00 uur

HV1B, HV1C

14.00 uur t/m 16.00 uur

Vrijdag 2 september
Klassen
Tijd
HV1D en HV1E
10.00 uur t/m 12.00 uur
+ instroom
KT1A, TH1A,
12.00 uur t/m 14.00 uur
TH1B
+ instroom
TH1C, TH1D
14.00 uur t/m 16.00 uur

Mocht bovenstaand moment niet haalbaar zijn, dan zal Sports Centre Jos van Herpen in week 36 en
37 elke schooldag tussen 14.30 en 16.00 uur op school aanwezig zijn. Deze uren zijn in principe
gereserveerd voor de leerlingen van klas 2 en hoger, maar bij overmacht kunnen de leerlingen uit
klas 1 hier ook gebruik van maken.
Als u met uw zoon/dochter mee wilt komen, dan vragen wij u met niet meer dan 1 volwassene uw
kind te begeleiden.
We wensen jullie zoon/dochter een fijn, sportief en succesvol schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Jos van Herpen
jvanherpen@home.nl

