Beste ouders/verzorgers,
Namens de Ajax Foundation willen wij u informeren over de Ajax Life Skills & Clinics. Op dinsdag 8 september. vindt deze
plaats bij De Crescendo. Het project staat op speelse wijze in teken van de kernwaarden van Ajax: de scholieren krijgen dus
les als een echte Ajacied!
De Ajax Foundation
Wij investeren en geloven in een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen. Het ontdekken en ontwikkelen
van hun talent en een gezond leven vinden wij hierin belangrijk. Momenteel ondersteunen en organiseren wij verschillende
projecten in (groot) Amsterdam en Kaapstad voor kinderen en jongeren onder de 19 jaar.
De Ajax Life Skills & Clinics
De dag zal een belevenis zijn die alleen Ajax kan bieden. De leerlingen van groep 5a, 5b, 6a & 6b volgen gedurende de dag
de lessen:

1.

Gezond en Fit

2.

Doe verschillende Ajax oefeningen en leer over gezonde voeding bij
Ajax.

Sparen Loont

3.

Waar verdienden Ajax spelers hun geld mee?
Slim Online

4.

Wat kan je als Ajax speler wel en niet op sociale media plaatsen?

Ajax Clinic
Train volgens de echte Ajax normen & waarden.

Vrijwilligers van maatschappelijk partner ABN AMRO geven deze lessen en
gebruiken Ajax-spelers als voorbeeld. Ook de Ajax Clinic is een onderdeel van de
dag, waar de normen en waarden van Ajax centraal staan.
Wat neem je mee naar de Ajax Life Skills & Clinics

•
•

Sportkleding/sportschoenen voor binnen en buiten (doe je sportkleding gelijk aan)
Een eigen lunchpakketje

Privacy en toestemming
Tijdens de Ajax Life Skills Clinics is er een kans dat er foto s en filmopnames worden gemaakt Vanwege de nieuwe privacy
wetgeving is er een handtekening van de ouders/verzorgers vereist voor het maken van de foto s en filmopnames
Belangrijk is dat u het onderstaande invult.
Naam leerling:
Handtekening ouders/verzorgers:
Toestemming: JA / NEE
Wij verwelkomen uw zoon/dochter graag om 08:30 uur bij de school. De dag zal afgelopen zijn om
14:00 uur.
Tot ziens op dinsdag 8 september!
Namens John Heitinga,
Ajax Foundation

