
 

Beste ouder(s),                                                             September 2019 

      Betreft: bewegingslessen en naschoolse sport. 

Beweging:  

➢ Nieuwe turnbroek en/of T-shirt nodig? De kinderen van het eerste 

leerjaar passen dit op 2 september in de klas. Tweede en derde 

leerjaar kunnen passen tijdens de eerste gymles. Betaling gebeurt 

via de rekening of domiciliëring.  

➢ Wat zit er in mijn turnzak?   

          + T-shirt en turnbroek van onze school. 

          + Een paar sportschoenen of witte turnpantoffels, zonder  

              veters.(sportschoenen zijn beter voor de enkelgewrichten   

              tijdens het sporten). 

          + Een paar witte sokken.  

          + Alles wordt genaamtekend, ook de 2 sokken en de 

             pantoffels.  

             (niet instrijken of inplakken maar innaaien aub) 

          + Voor de meisjes met lange haren: een elastiek. 

Zwemmen: 

➢ Op dinsdagnamiddag: 

          + Derde leerjaar: van 2/9 tot en met 24/11. 

          + Tweede leerjaar: van 25/11 tot en met 08/03. 

          + Eerste leerjaar: van 09/3 tot en met 30/6. 

➢ Wat zit er in mijn zwemzak? 

          + Een zwempak (geen bikini) of zwembroek.  

          + Eén of twee handdoeken.  

          + Kam/borstel. 

          + Meisjes met lange haren: een elastiek. 

 Het zwemmen blijft voor alle leerlingen gratis. 



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 of andere gegevens belangrijk zijn 

voor het volgen van de lessen, gelieve deze op papier, telefonisch of 

via mail door te geven. 

Naschoolse sport:  

➢ Dit schooljaar werken de sportdienst, MOEV en de Meulebeekse 

scholen terug samen om onze kinderen meer te laten bewegen 

op woensdagnamiddag.  

+ 2 oktober 2019: dans voor 3° kleuter, 1° en 2° graad  

+ 6 november 2019: veldloop voor alle leerlingen lagere scholen  

+ 15 januari 2020: netbal 3 tegen 3: voor de 3° graad  

+ 12 februari 2020: basketbalinstuif: voor de 1° en 2° graad  

+ 1 april 2020: krachtbal: voor 2° en 3° graad  

+ 13 juni 2019: estafetteloop voor alle leerlingen lagere scholen 

➢ Voor elke activiteit worden de kinderen via een brief uitgenodigd. 

Schoolsite:  

    Benieuwd wat je zoon/dochter allemaal doet tijdens de bewegingsles?   

    Ga af en toe eens kijken op de schoolsite: bewegingsklas: juf Corinne. 

    Mochten er gedurende het schooljaar vragen of problemen zijn, aarzel  

    dan niet om contact met mij op te nemen via telefoon of mail.  

    Op onze school zijn we milieubewust. Daarom kan u alle 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.  

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

    schooljaar toe. 

             Sportieve groeten van de leerkracht bewegingsopvoeding, 

             Corinne Vanhollebeke 

             Gentstraat 41 

             051/48.79.93. 

             corinnevanhollebeke@sgfv.be  
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