
September 2021

Beste ouder(s),

Betreft: bewegingslessen

beweging
➢ Nieuwe turnbroek en/of T-shirt nodig? Eerste bewegingsles krijgt je kind het

gevraagde mee naar huis om te passen.  Betaling gebeurt via de rekening of
domiciliëring.

➢ Wat zit er in mijn turnzak?
○ T-shirt en turnbroek van onze school (genaamtekend)
○ een paar sportschoenen of witte turnpantoffels.  (sportschoenen zijn

beter voor de enkelgewrichten tijdens het sporten, zeker nu de kinderen
in het 4°, 5° of 6° lj zitten)

○ voor de meisjes met lange haren: een elastiek
○ een flesje water.

➢ Hygiëne
○ De bewegingslessen worden intensiever, vandaar dat de lln.  om op het

even welk moment hun turnzak kunnen meenemen naar huis voor een
wasbeurt.

○ Elke vakantie worden de turnzakken meegegeven naar huis voor een
wasbeurt.

zwemmen
➢ NIEUW op donderdagnamiddag we vertrekken op school om 13u00.

○ 5° leerjaar:  Met de fiets van 9 september 2021 tot en met 21 oktober
2021.

○ 4° leerjaar: Te voet van 9 december 2021 tot en met 17 maart 2022
○ 6° leerjaar: Met de fiets van 24 maart 2022 tot en met 12 mei 2022

➢ Wat zit er in mijn zwemtas?
○ een zwempak (geen bikini) of zwembroek
○ één of twee handdoeken
○ kam/borstel
○ meisjes met lange haren: een elastiek

Het zwemmen blijft voor alle leerlingen gratis.

gekwetst of ziek



➢ Wanneer uw kind niet mag zwemmen of turnen, gelieve de reden op een
gehandtekend briefje te noteren of een briefje van de dokter mee te geven.

➢ Wanneer er medische gegevens belangrijk zijn voor het volgen van de
lessen, gelieve deze op papier, telefonisch of via mail door te geven.

schoolsite
➢ Benieuwd wat je zoon/dochter allemaal doet tijdens de bewegingsles? Ga af

en toe eens kijken op de schoolsite: bewegingsklas: juf Ann

BEBAT
➢ Op onze school zijn we milieubewust. Daarom kan u lege batterijen

meegeven met uw kind.  Deze worden op school verzameld en opgehaald
door BEBAT.  In ruil hiervoor krijgt de school waardebons voor het aankopen
van spelmateriaal voor de speelplaats en/of de bewegingslessen.

➢ NIEUW: De inzameltonnen voor de scholen worden in de loop van de maand
september vervangen door nieuwe tonnen. Met als gevolg dat er enkel
kleine batterijen toegelaten worden in de tonnen. De grotere batterijen
kunnen wel nog terecht in de tonnen van een supermarkt.

Mochten er gedurende het schooljaar vragen of problemen zijn, aarzel dan niet om
contact met mij op te nemen via telefoon of mail.

Ik wens jullie zoon/dochter nog een goeie start en een sportief schooljaar.

Schutterijstraat 6
Ann Vanhollebeke Spichtenstraat 12      Meulebeke
0473/41 50 99
annvanhollebeke@sgfv.be

Sportieve groeten,

mailto:annvanhollebeke@sintamandusschoolmeulebeke.be

