
Overzicht activiteiten 21-25 februari 2022 
 
MAANDAG 21 februari  2022 
 
Leerjaar 1   schaatsen op de schaatsbaan in Rotterdam  
    van 10.50 uur  - 12.20 uur  
 
Leerjaar 2   schaatsen op de schaatsbaan in Rotterdam 
      van 09.00 uur  - 10.30 uur    
 
  
Leerjaar 3 Veldwerk Katendrecht 

Na het 5e lesuur verzamelen in de aula. Jullie krijgen daar de 
opdracht. We reizen gezamenlijk met het OV naar de locatie. 
Daar gaan de leerlingen zelfstandig de opdracht m.b.t. het 
onderwerp Arm en Rijk maken. Terugreis is op eigen 
gelegenheid. 
Let op: Denk aan je mondkapje en opgeladen OV-kaart. Draag 
schoenen waar je goed op kan wandelen en neem regenkleding 
/ een paraplu mee voor als het regent. Zorg dat je een pen 
meeneemt. 

 
 Overige lessen zijn volgens rooster. 
 
Leerjaar 4  Les volgens rooster. 
 
 
Adres schaatsbaan  : Toepad 95, 3063 NJ Rotterdam 
Vervoer   : op eigen gelegenheid. 
Tijd   : zorg dat je minimaal een kwartier van tevoren bij de ingang van de  
        schaatsbaan bent.  Je gaat met je klas tegelijkertijd naar binnen. 
Je mag je eigen schaatsen meenemen. Heb je die niet dan kan je gratis     
schaatsenhuren op locatie. 
Let op: handschoenen zijn verplicht! Zonder handschoenen mag je niet schaatsen.  
 

 
DINSDAG 22 februari  2022 
 
Leerjaar 1 Les volgens rooster. 
  
Leerjaar 2 Les volgens rooster. 
      
Leerjaar 3   schaatsen op de schaatsbaan in Rotterdam  
    van 09.00 uur  - 10.30 uur  
 
Leerjaar 4    schaatsen op de schaatsbaan in Rotterdam  
    van 10.50 uur  - 12.20 uur  
 
 
Adres schaatsbaan  : Toepad 95, 3063 NJ Rotterdam 
Vervoer   : op eigen gelegenheid. 
Tijd   : zorg dat je minimaal een kwartier van tevoren bij de ingang van de  
        schaatsbaan bent.  Je gaat met je klas tegelijkertijd naar binnen. 
Je mag je eigen schaatsen meenemen. Heb je die niet dan kan je gratis     
schaatsenhuren op locatie. 
Let op: handschoenen zijn verplicht! Zonder handschoenen mag je niet schaatsen.  
 

  



WOENSDAG 23 februari  2022 
 
Leerjaar 1   Les volgens rooster. 
Leerjaar 2   Les volgens rooster.  
Leerjaar 3 Les volgens rooster. 
Leerjaar 4  Les volgens rooster. 
 

 
DONDERDAG 24 februari  2022 
 
Leerjaar 1   Sport & Health leerlingen   

        Klimmen bij de Klimmuur Rotterdam 

                         van 13.15 uur - 14.15 uur. 

Adres  : Prinsenlaan 910, 3062 CT Rotterdam 

Vervoer  : op eigen gelegenheid  

Trek sportieve kleding aan. Je kunt je daar omkleden als je wilt.  

Alle overige leerlingen klas 1 hebben les volgens rooster.                                        
 

Leerjaar 2   Sport & Health leerlingen   

    Reanimatie les van Taskforce QRS Rotterdam. 

    Plaats  : gymzaal 

    Tijd  : 4e, 5e en 6e lesuur. 

       Je hoeft hiervoor geen sportkleding mee te nemen.  

Alle overige leerlingen klas 2 hebben les volgens rooster 

   
  
Leerjaar 3 Les volgens rooster. 
Leerjaar 4  Les volgens rooster. 
 

 
VRIJDAG 25 februari  2022 
 
Leerjaar 1   Sport & Health leerlingen   

        Jeu de boules 

    tijd : van 13:15 uur  - 14:45 uur. 

Adres  : Fluitekruidpad 2 te Rotterdam.  

                        Naast de velden van SV Ommoord. 

Vervoer : op eigen gelegenheid 

Sportkleding  : niet verplicht  

Alle overige leerlingen klas 1 hebben les volgens rooster 

Leerjaar 2   Sport & Health leerlingen   
         Jeu de boules 
    Tijd : van 11:25 uur  - 12:45 uur. 

    Adres  : Fluitekruidpad 2 te Rotterdam.  

                                                                     Naast de velden van SV Ommoord.  

    Vervoer :  op eigen gelegenheid 

         Sportkleding  : niet verplicht  

Alle overige leerlingen klas 2 hebben les volgens rooster    

 
  
Leerjaar 3 Les volgens rooster. 
Leerjaar 4  Les volgens rooster. 
 

https://www.google.nl/search?sxsrf=APq-WBsI7ZD3dnyKe69O8_6QIm-XsEvgrw:1644837102457&q=klimmuur+rotterdam+adres&ludocid=9327747818157291183&sa=X&ved=2ahUKEwjC39HZh__1AhXFM-wKHT8JAREQ6BN6BAg-EAI

