Haarlem, 07 oktober 2021
Kenmerk: 2122055ima
Betreft: COORNHERT SIXES – 2021
Beste leerling en ouders,
Dinsdag 26 oktober staat de sportdag van de bovenbouw gepland, de zgn. ‘Sixes’.
Vorig jaar werd op het allerlaatste moment deze activiteit afgelast vanwege corona-maatregelen. Dit
jaar mogen we er vanuit gaan dat dit grootse evenement doorgaat!
De sportdag start om 9.00 uur op Sportpark Heemstede (RCH en Alliance), naast zwembad
Groenendaal, Sportparklaan in Heemstede. Voor openbaar vervoer kijk op www.9292ov.nl .
Let op: Het is een gewone schooldag waarvoor de normale absentieregelingen gelden.
Zorg dat je op tijd bent, anders dupeer je anderen.
Bij slecht weer: Bij slechte weersvoorspellingen wordt maandag 25 oktober op de Coornhertsite
vermeld of de sportdag afgelast wordt. Bij grote twijfel stellen wij dit moment uit tot
dinsdagochtend. Uiterlijk om 7.30 uur staat het vermeld op de Coornhertsite : www.coornhert.nl.
*Als de sportdag dinsdagochtend wordt afgelast, dan beginnen de lessen na het eerste uur (9.05 uur)
volgens het gewone rooster!!
Kantine: De kantine is – vooralsnog, met de huidige coronaregels - open.
Niemand gaat van het terrein af, dus ook niet ‘even’ naar de supermarkt.
Roken: tijdens het toernooi wordt niet gerookt. Het hele sportterrein is deze dag rookvrij.
Kleedkamers: Er is weinig kleedruimte; kom dus in sportkleding! Laat waardevolle spullen thuis.
Het wedstrijdschema hangt op diverse plaatsen op het sportterrein en wordt bij aankomst aan de
aanvoerder van elk team uitgereikt. We spelen in verschillende poules, zoveel mogelijk op sterkte
ingedeeld. De prijsuitreiking is rond 13.30 uur en daarna ben je uit.
Naamgeving en kleding: Als team heb je een originele naam verzonnen en het zou leuk zijn als je je
als team ook hetzelfde kleedt. De meest ludiek/creatief geklede teams krijgen na afloop van de
wedstrijden een taart, evenals de winnaar van de poule.
Fietsen/brommers: direct achter de hekken van RCH of Alliance.
Spelregelaanpassingen:
HOCKEY: Neem je eigen stick mee! (er is een beperkt aantal sticks) Bij hockey is het verstandig voor
een bitje en scheenbeschermers te zorgen!!!
Shoot wordt alleen bestraft bij voordeel.
VOETBAL: De hoogte van het goal is de hoogte van de paaltjes (indien er geen goals zijn).
De jongens spelen op voetbalkunstgras, de meisjes op gras.
Draag geen schoenen met stalen noppen; deze zijn op (voetbal)kunstgras verboden!!
HANDBAL: De 3 seconderegel (max. 3 seconden de bal stilstaand vasthouden), tippen, loopregel.
We gaan er samen een gezellige en sportieve dag van maken en hopen op mooi weer!!!
Sportieve groet,
Sectie l.o.

