Beste ouder
De sportieve naschoolse opvang was vorig schooljaar een succes. Daarom zal er ook dit schooljaar
aansluitend na schooltijd omnisport georganiseerd worden op onze school, dit aan een tarief van 2€/les.
De deelnemende kinderen gaan naar de turnzaal van school, waar de lesgever hen opwacht. De kinderen
kunnen na de les opgehaald worden op de speelplaats of sluiten nadien aan in de opvang van school.
Dit op maandag voor LO 1-3 van 16u15 tot 17u15 voor de prijs van 2€/ les = 24€ voor het 1° trimester (12
lessen).
Dit op donderdag voor LO 4-6 van 16u15 tot 17u15 voor de prijs van 2€/ les = 24€ voor het 1° trimester (12
lessen).

Bij voldoende inschrijvingen worden de lessen georganiseerd.
Minimum 15, maximum 30 deelnemers!
Gelieve het inschrijvingsstrookje af te geven ten laatste op
vrijdag 6 september 2019.

Data
LO 1-3
LO 4-6
09/09/19
12/09/19
16/09/19
19/09/19
23/09/19
26/09/19
30/09/19
03/10/19
14/10/19
17/10/19
21/10/19
24/10/19
04/11/19
07/11/19
18/11/19
21/11/19
25/11/19
28/11/19
02/12/19
05/12/19
09/12/19
12/12/19
16/12/19
19/12/19

Graag ook enkele afspraken
* Er moet GEEN turnkledij worden mee gegeven.
* De kinderen dragen die dag gemakkelijke kledij, zo gaat er geen tijd verloren aan
omkleden en kunnen ze maximaal bewegen.
* Best een flesje water en een koek meegeven.
* De kinderen kunnen na de les opgehaald worden op de speelplaats of sluiten nadien aan in de opvang van
school.
PROGRAMMA : Verdere motorische ontwikkeling van het kind door een gevarieerd aanbod van allerlei
bewegingsvaardigheden zoals : lopen, springen, gooien, vangen, klimmen, hangen, tuimelen, bewegen op
muziek, werken in sportgroepen : balsporten, gymnastische en atletische sporten,… en dit op
kindvriendelijke en speelse wijze gebracht !
Inlichtingen te verkrijgen bij :
Leerkracht bewegingsopvoeding
Hannes Frooninckx
0477 80 45 73
hannes.frooninckx@vbs-avelgem.be

medewerker Brede School met Sportaanbod
Coördinator SNS en Sportsnack
0473 92 35 46
wim.vandezande@sportnaschool.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekenden schrijven hun zoon/ dochter ……………………………………………………………………………………
uit klas………………… in voor
O Mijn zoon/dochter wordt aan de turnzaal afgehaald om 17u15.
O Mijn zoon/dochter mag om 17u15 naar de opvang.
Bij inschrijving wordt je zoon of dochter wekelijks verwacht in de naschoolse sport. Het bedrag van 24
euro, wordt aangerekend via de schoolfactuur. De leerlingen zijn verzekerd via de schoolverzekering.

