Sport op zaterdag
Beste ouders,
Binnenkort starten we weer met de reeks “Sport op zaterdag”.
Met dit initiatief willen we aan de kleuters en sloebers van het 1ste leerjaar de mogelijkheid
geven om op zaterdagvoormiddag sportief en actief te bewegen.
Dit in een ongedwongen sfeer, waarbij vooral het plezier en het zich goed voelen in de groep
voorop staan.
Opgelet: dit initiatief is enkel voor de kinderen van de school.
Deze sessies gaan volgens onderstaand schema door in de sportzaal van de school.
Ingang via de Schoolstraat.
Afhankelijk van de inschrijvingen kan hier mogelijks nog een wijziging gebeuren.
9u30 – 10u30 : 1e en 2e kleuter
10u30 – 11u30 : 3e kleuter en 1ste leerjaar
Dit jaar zal meester Patrick lesgeven samen met juf Lynn. Patrick kennen we al van vorig jaar,
juf Lynn is de dochter van Patrick en studeert voor leerkracht.
De lessenreeks van 10 beurten, gaat van start op zaterdag 22 september 2018 (zie de
achterkant van dit blad voor de volledige kalender).
De lessenreeks kost 25 euro per deelnemer. Voor dit bedrag zijn de kinderen ook verzekerd.
Inschrijven doe je door de gevraagde gegevens op onderstaand strookje door te mailen naar
defonkel.ouderraad.inschrijvingen@sint-rembert.be (Bij voorkeur inschrijven via deze
weg) of het strookje in te vullen en af te geven aan de klasleerkracht tegen maandag 17
september. Betaling gebeurt bij aanvang van de eerste les (za. 22 september 2018).
Voor meer info kan je ook steeds je vragen naar dit adres doormailen.
PS breng gerust het formulier van je eigen mutualiteit mee voor tussenkomt sport
Met vriendelijke groeten
Ouderraad de Fonkel
Werkgroep “Sport op zaterdag”

Ik schrijf mijn kind _______________________________________ klas _______________
via deze weg in voor : “Sport op zaterdag”
Telefoonnummer waarop ik op zaterdag voormiddag bereikbaar ben ___________________
E-mail adres _______________________________________________________________
Naam ouder______________________________________________________________________
Handtekening ouder,

Data “Sport op zaterdag”
Zaterdag 22/9 start
Zaterdag 29/9
Zaterdag 6/10
Zaterdag 13/10
Zaterdag 20/10
Zaterdag 10/11
Zaterdag 17/11
Zaterdag 24/11
Zaterdag 1/12
Zaterdag 8/12
Mogen wij u er langs deze weg attent opmaken dat de sportsessies stipt beginnen en ook
eindigen !
De lesgevers zijn niet verantwoordelijk voor spelende kinderen in de gang of buiten.
We vragen dan ook met aandrang aan de ouders om hun kind na de sportsessie tijdig te
komen afhalen.
Laat je kind wel binnen op jou wachten en kom hem/haar ook zelf binnen oppikken.
Gelieve enkel een flesje water mee te geven met uw kapoen.
Dank voor jullie medewerking.

