Hofstad Mavo Havo-sportkleding.
In deze bijlage informeren we u graag over het Hofstad Mavo Havo-sportshirt.
Samen met 'AJ Sports Den Haag' (Dierenselaan 47-49), heeft Hofstad Mavo Havo een speciaal
sporttenue ontwikkeld. Op het shirt staan het logo van de school én de voor- en achternaam van de
leerling. Alle leerlingen dragen het shirt bij de lessen L.O., keuze-uren sport, naschoolse sport en
sportevenementen die door de school worden georganiseerd.
De prijs van het shirt bedraagt € 16,50. Het shirt wordt gecombineerd met een zwarte sportshort of
zwarte trainingsbroek, zowel voor jongens als voor de meisjes. Het is niet noodzakelijk om een
sportbroek bij 'AJ Sports Den Haag' te kopen. Deze kunt u ook in een andere winkel kopen. Daarnaast
is het voor de leerlingen met een hoofddoek uit veiligheidsoverwegingen verplicht om een
sporthoofddoek te dragen tijdens de gymlessen. Deze wordt ook vanuit 'AJ Sports Den Haag'
aangeboden, maar uiteraard bent u vrij om zelf een goedgekeurde sporthoofddoek te kopen.
In dit overzicht treft u de diverse opties met de daarbij behorende prijzen.
Opties
Shirt korte mouw (verplicht) of
Shirt lange mouw (verplicht)

Prijzen
€ 16,50,€ 17,50,-

Vanaf zaterdag 7 augustus kunt u het shirt ophalen en betalen bij 'AJ Sports Den Haag'. Ter plaatse
wordt de naam van uw zoon/dochter op het shirt gedrukt. Dit duurt ca. 5 minuten. Wanneer u in de
winkel bent, krijgt uw zoon en/of dochter ook een kortingspas van 10%. Deze pas is het hele
schooljaar geldig voor uw gezin!
In de introductieweek hebben de leerlingen hun shirt al nodig met de sportactiviteiten.
Wilt u er dus voor zorgen dat het shirt aanschaft is vóórdat het schooljaar weer begint?
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen over het shirt heeft,
kunt u terecht bij de heer M.J. Agterberg, l.o.-docent Hofstad Mavo Havo (070-3971541 of
agt@hofstadmavohavo.nl) of de heer Lubout (directeur 'AJ Sports Den Haag', tel. 070-3458555).

