
                

                                                             

 

Sportief Naschools-ACtieve Kids                    
Beste ouders, 
 
Vanaf 10 december ‘18 starten wij met een project sportsnack, en dit gedurende 10  weken. Alle kinderen van 
het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar kunnen zich inschrijven voor één extra uurtje naschoolse sport op school.   
Plezierbeleving en recreatief bewegen staan centraal en de lessen worden aangepast aan de leeftijd, de 
ontwikkeling en de interesse van de kinderen.  
 
WANNEER :   op maandag  
 
UUR :           van  15u15  tot 16U15  
    
PERIODE  :    van 10/12 – 17/12 – 7/1 – 14/1 – 21/1 – 28/1 -4/2 – 11/2 – 18/2 – 25/2  
  
WAAR  :         in de turnzaal of op de buitenterreinen van de school 
 
BENODIGDHEDEN :   een drankje en een koek 
                       Sportieve kledij 

 
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 !  

 
De kinderen worden stipt om 16U15 opgehaald aan de turnzaal van de school.   De deelnameprijs voor deze 
lessenreeks bedraagt  €20 voor een lessenreeks van 10 lessen. Dit mag (gepast aub) samen met het ingevulde 
inschrijvingsstrookje in een gesloten envelop afgegeven worden aan de turnleerkracht , met de vermelding 
Sportsnack+ naam en klas.  
Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt ! Er is een minimum van 14 en een maximum van 22 deelnemers. 
 
Inlichtingen te verkrijgen bij : Directie : Nancy 011/42.69.98 

Dorien Kemland – Sport Vlaanderen/MOEV   0476 59 59 04 

           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJVING SPORTSNACK  De Buiteling PERIODE SPORTSNACK   
Naam : ……………………………………..……..……….................................klas :……………….… 
Tel :……………………………………………gsm :…………...……………………………………… 
Belangrijke medische gegevens :………………………………………………………………………. 
Hierbij schrijf ik mijn zoon/dochter in voor de sportsnack ! 
O   Mijn zoon/dochter wordt op school afgehaald om 16U15 
O   Mijn zoon/dochter mag om 16U15 naar de Petteflet gebracht worden.  
O   Mijn zoon/ dochter mag alleen naar huis.   
                                                                                                                    Handtekening ouder,              


