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Zaandam, 28 augustus 2019 

 

 

 

Betreft: LO-lessen buiten 

 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf maandag 2 september tot de herfstvakantie worden de blokuren (dubbele uren) van 

de LO-lessen, buiten gegeven. Deze lessen vinden plaats op de velden van VVV Westzaan, 

Zuideinde 150 in Westzaan.  

 

Wij verzoeken de leerlingen om op deze dagen op een goede, geschikte fiets te komen, 

zodat het vervoer van en naar school geen probleem is. De eerste keer verzamelen de 

leerlingen met hun fiets op het schoolplein. Zij zullen dan onder begeleiding van de 

leerkracht LO naar de accommodatie fietsen. De lessen daarna dienen zij zelf naar de VVV 

Westzaan te fietsen. De routebeschrijving vindt u op de achterzijde van deze brief.  

 

De leerlingen kunnen zich omkleden in de kleedkamers van de accommodatie. Wij 

verwachten van de leerlingen dat ze op tijd aanwezig zijn en tijdens de gymles geschikte 

sportkleding en -schoenen dragen. Wij adviseren de leerlingen om een flesje water/bidon 

mee te nemen. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun waardevolle spullen. Wij 

raden aan om deze thuis of op school in hun kluis te laten. 

 

Let op het weer:  

Is het koud of fris ? Neem dan een lange broek en vest/trui mee. 

Is het warm? Neem dan zonnebrandcrème mee.  

 

In geval van slecht weer, beslissen de docenten LO of de les buiten doorgaat of niet. In geval 

van afgelasting komt dit rond 7.45 uur op Magister te staan of wordt dit op school gedurende 

de dag op de beeldkrant vermeld. De leerlingen kunnen dit checken en de gymles zal dan in 

onze eigen sporthal plaatsvinden (denk dan wel aan je zaalschoenen!). 

De enkele uren LO (klassen 1 en 2) worden zoals gebruikelijk in onze sporthal gegeven. 

 

Wij wensen iedereen een sportief nieuw schooljaar!  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Docenten LO 

Compaen VMBO - Zaandam 

 

Z.O.Z. voor routebeschrijving 



 

Routebeschrijving van Compaen naar VVV Westzaan. 

Vanaf het schoolplein ga je richting het centrum van Zaandam. Je gaat rechtsaf de wijk 

Westerwatering door naar het fietspad langs de weilanden, het Westerwindpad. Hier ga je 

linksaf. Dit fietspad rijdt je helemaal uit, langs de Fronik-boerderij, totdat je op de 

Westzanerdijk komt. Hier ga je rechtsaf. Deze dijk rijdt je ook rechtdoor, totdat je weer in 

het dorp Westzaan aankomt. Hier ga je rechtsaf het Zuideinde op. Aan de rechterkant (bij 

de vlaggen) zijn de velden van VVV Westzaan. 

Afstand 4,3 km  en geschatte fietstijd 17 min. 

 

 


