
 

Meulebeke, 20 februari  2017 
Beste ouder(s), 

 
De vorige negen schooljaren hebben we met succes 
een reeks ‘Start to run for kids’ aangeboden aan 
onze leerlingen. Dit jaar wordt het de jubileumeditie  
omdat we sporten - in het kader van het 
gezondheidsbeleid – gezond en belangrijk vinden. We nodigen alle 
sportievelingen van onze school uit om elke zondagmorgen (uitgezonderd 1 keer 
!), van 10 tot 11 uur  spelenderwijs te trainen op  
Ter Borcht. (piste, voetbalveld) 
De trainingen zijn voorzien op  2/4, 9/4, 23/4, 30/4,   7/5, 14/5, 21/5, 
28/5, donderdag 1 juni (van 18-19u.), 4/6 en 11/6 (test). 
Indien u twijfelt of een oefensessie omwille van de weersomstandigheden  
(bv. overvloedige regenval) al dan niet zal doorgaan, kunt u op zondagmorgen 
(of op donderdagavond) telefonisch contact opnemen met mevr. Katty – 
0497/10.44.22. 
Geert Muylle – trainer van atletiekclub Izegem – zal elke oefensessie 
voorbereiden en heel wat leuke oefeningen voorzien. Er zullen ook telkens  
twee begeleiders van het schoolteam aanwezig zijn. 
Het is de bedoeling dat de leerlingen, na 10 weken oefenen,  
een Coopertest kunnen afleggen (= 12 minuten onophoudelijk lopen). 
Wie wil deelnemen aan deze activiteit laat onderstaand strookje invullen en 
brengt het, ten laatste op 10 maart’17 terug mee naar school (afgeven aan 
juf Christine voor de lln. van V2 en aan juf Martine (voor de lln. van V1) 
Opgelet: slechts de eerste 40 inschrijvers kunnen worden toegelaten. 
Met vriendelijke groeten, 
De directeur en de werkgroep ‘Start to run for kids’ 
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De ouder(s) van…………………………………………. (klas: …... ), schrijven hun 
zoon/dochter in voor de gratis oefensessies Start to run for kids, ingericht door 
de werkgroep gezondheid van de Sint-Amandusschool. 

Ik ben bereikbaar op volgend telefoonnummer : ……………………………….. of op 
volgend mailadres : ……………………………………………………………………………………….. 
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