
 
 

*english version below* 

De Blauwe Lijn 
Betreft: Amsterdamse Olympische Dagen 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Donderdag 20 juni gaat uw kind naar de Amsterdamse Olympische Dagen (AOD) in West. Dit is een 
sportdag voor alle kinderen uit Amsterdam van groep 7 en/of 8. Wij doen daar dit jaar weer mee met 
alle leerlingen van groep 7A en 7B.  
 
Uw kind wordt om 7.55 uur bij bushalte Kikkenstein (Groesbeekdreef) verwacht. Zij zullen dan 
direct met de bus vertrekken naar sportpark Ookmeer. Zij zullen hier de hele dag gaan sporten, dus 
de kinderen mogen in hun sportkleding naar school komen. Houdt wel rekening met het weer (regen 
of zon).   
 
Op het sportpark zullen zij constant aan het bewegen zijn, dus neem ook een flesje water mee. Deze 
kan op het sportpark worden bijgevuld. Een lunchpakket moet meegenomen worden vanuit huis, dus 
een flink aantal bruine broodjes en wat fruit. 
 
We vertrekken vanuit sportpark Ookmeer om 15:30 uur. Dit betekent dat we ongeveer rond 16:15 
uur terug op school zullen zijn.  
 
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met sportieve groet, 
_____________________________________________________ 
Dear parents/guardians, 
 
There is a sports day on Thursday the 20th of June in Amsterdam West. This is called the Amsterdam 
Olympic Days (AOD) and it is a sports day for all kids from Amsterdam in the 7th and 8th grade. Our 
7th groups will join this year, both 7A and 7B.  
 
Your child will be expected 7.55hr at busstop Kikkenstein (Groesbeekdreef). We'll leave with the bus 
to sports park Ookmeer. They'll be sporting the whole day, so the kids can come to school in their 
sports outfit. Make sure you check the weather to see if it's going to be sunny, cloudy or rainy.  
 
At the sports park they will be playing the whole time, so they should have a bottle of water with 
them. They can refill it at the sports park, of course. You should also give them healthy food for the 
fibers, and fruit for the energy.  
 
We'll leave at the sport park around 15:30hr and we'll be back around 16:15hr.  
 
We hope that we've informed you well. 
 
With sportive greetings, 
 
Meester Fabian (gym) 
Juf Louise (7a) 
Juf Karin (7b) 


