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Sportshirts Stad & Esch 
 
 
Stad & Esch heeft een ‘eigen’ sportshirt laten ontwerpen. Wij vinden het als school belangrijk 
dat leerlingen tijdens de lessen en georganiseerde evenementen herkenbaar zijn. Daarom is 
het dragen van dit Stad & Esch sportshirt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding (LO) en 
buitenschoolse activiteiten verplicht.  
 
De shirts zijn van uitstekende kwaliteit en zijn te bestellen in verschil-
lende maten en kleuren. De voornaam van uw kind wordt gedrukt op de 
achterkant van het shirt. Het logo van Stad & Esch staat op de voorkant 
van het shirt. 
 
Kosten  
Een shirt kost € 12,50. U bepaalt zelf of u meerdere shirts wilt bestellen.  
 
Bestellen, betalen en leveren 
U kunt het sportshirt online bestellen via de website stadenesch.masita.com (via 
de QR code hiernaast komt u op de betreffende website). Als u voor 5 augustus 
bestelt, dan wordt het shirt aan het begin van het schooljaar op Stad & Esch ge-
leverd. Als u na 5 augustus bestelt, worden de shirts pas rond de herfstvakantie 
geleverd.  
 
Bij de bestelling dient u direct te betalen, anders wordt de bestelling niet afgerond. Om het 
shirt op tijd in uw bezit te hebben, is het ook belangrijk dat u bij de bestelling duidelijk de klas 
en de naam van de mentor invult. 
 
De shirts worden op school bezorgd en door de docent lichamelijke opvoeding aan het begin 
van het schooljaar uitgedeeld. U hoeft dus geen andere sportshirts te kopen. Een sportbroek 
en -schoenen kunt u zelf verzorgen.  
 
Passen  
Als u twijfelt over de maat, dan kunt u uw zoon/dochter zelf bij Vriend Sport en Fashion 
(Hoofdstraat 14, 7941 AG Meppel) een sportshirt laten passen. Het is niet mogelijk een bedrukt 
sportshirt te retourneren. 
 
Vragen? 
Als u nog vragen heeft over het bestellen van een sportshirt, dan kunt u een e-mail sturen 
naar: info@vriendsport.nl. 
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