
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Aan de ouders/ verzorgers van leerlingen 
van Onderwijscentrum de Twijn 
 
 

 
Datum Onderwerp Referentie 

12 oktober 2022 boccia MtB/me 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 

Uw kind heeft tijdens de lessen bewegingsonderwijs aangegeven graag mee te willen op  
9 november 2022 om deel te nemen aan het Nederlandse jeugdkampioenschappen Boccia. 

Heeft u geen idee wat Boccia is bekijk dan even de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ypKKOdjGa48  

Het idee is om deze dag met onze elektrische/handbewogen rollers naar Hilversum af te reizen. 
Hier zullen de leerlingen individueel strijden om de titel ‘Nederlands Jeugdkampioen Boccia’. 

We vertrekken deze dag om 08.30 uur vanuit school met een grote touringcar. De leerlingen 
zullen een toernooi spelen van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur. Dit houdt in dat we deze dag later 
op school terug zullen zijn dan 12.45 uur. Hiervoor dient u zelf vervoer te regelen om uw kind 
van school te halen. Denkt u eraan, indien van toepassing, het reguliere vervoer af te zeggen?  

We zullen tegen de tijd dat wij uit Hilversum weggaan via uw kind laten weten hoe laat we 
verwachten weer op school terug zijn. De planning is dat dat rond 16.30 uur zal zijn.  

We zijn vanuit school druk bezig om te regelen dat er verzorgende ondersteuning mee gaat. Dit 
is helaas best lastig, daarom ook de vraag aan u. Wilt en kunt u die dag mee om te 
ondersteunen?, dan horen wij dit graag van u. We hopen natuurlijk dat het lukt om genoeg 
verzorgende ondersteuning vanuit school mee te krijgen maar mocht dit niet lukken, dan is alle 
(extra) hulp van harte welkom. De organisatie biedt op locatie ruimtes aan die voor de 
verzorgende ondersteuning nodig is.  

Afhankelijk van de (voldoende) beschikbaarheid van verzorgende ondersteuning zal bepaald 
worden of het toernooi definitief door kan gaan. We houden u op de hoogte.   

Mocht uw zoon of dochter deze dag therapie hebben, wilt u dit dan zelf afmelden? 

Wat ons betreft is dit een uniek moment voor deze leerlingen en we hopen dat we u ook kunnen 
enthousiasmeren. 

Via onderstaande link kunt u uw zoon of dochter voor 9 november aanmelden. Uiterlijke 
inschrijfdatum is 25 Oktober 2022. https://forms.gle/svyMmydzuD9n36Dw9  

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.  

Bart te Boome (docent LO)  b.teboome@ooz.nl           06 50 94 58 46      
Jan Jaap Bouwman (docent LO)  j.bouwman@ooz.nl          06 51 11 16 86  

Met vriendelijke groet, 

Bart te Boome en Jan Jaap Bouwman 
c.c.: Vogellanden 

  (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 

Postbus 30190 

8003 CD  Zwolle 

bezoekadres  

Dr. Hengeveldweg 2 

Zwolle 

T (038) 453 55 06  

info@detwijn.nl  
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