Joepie, de ballennamiddag is weer daar !

Beste ouder(s),
Op woensdag 15 november 2017 vindt de tweede interscolaire sportactiviteit plaats. Wie graag met
een bal speelt, mag dit zeker niet missen.
De ballennamiddag vindt plaats in de sporthal "Ter Muncken". De namiddag wordt opgesplitst in
drie groepen nl. : 13u 45 - 15u 00: eerste graad
15u 00 - 16u 00: tweede graad
16u 00 - 17u 00: derde graad
De leerlingen van de eerste graad worden in de sporthal verwacht om 13u 30. De leerlingen van
de 2de en de 3de graad worden eveneens 15 minuten voor de aanvang van hun activiteit
verwacht.
Onze school krijgt één kleedkamer ter beschikking zodat we met veel kinderen samen zitten. Gelieve
geen waardevolle voorwerpen mee te geven aan uw kind(eren) want de sportdienst en/of de school
is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies. Na hun inspanning krijgen de kinderen ter plaatse
water aangeboden.
Tijdens de ballennamiddag kunnen de kinderen van 14u30 tot 17u00 voor €1 zwemmen.
Dit is een unieke gelegenheid om met vriendjes te zwemmen terwijl broer of zus actief is met de bal.
Het 5de en 6de leerjaar kan zwemmen van 14u30 tot 15u30. De redder waarschuwt de leerlingen
wanneer ze het zwembad moeten verlaten om hun proeven af te leggen.
Het 1ste , 2de, 3de en 4de leerjaar kan zich verfrissen na de ballennamiddag tot 17 u.
De verantwoordelijkheid van de leerlingen die zwemmen ligt echter niet bij de begeleidende
leerkrachten van de ballennamiddag. Er is wel toezicht door de redder.
Wie wegens deelname voor de ballennamiddag afwezig is in de muziekschool, tekenacademie of sportclub, vraagt
hiervoor op school best een briefje. (aan de turnleerkracht).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook:
Naam: ………………………………………………… klas ………….nr…...
 zal deelnemen
 zal niet deelnemen
aan de ballennamiddag van 15 november '17. Graag invullen en terugbezorgen aan de klastitularis
tegen maandag 6 november.
Handtekening,

