NASCHOOLSE LESSEN
15 OKT. – EIND JAN.
Beste ouders,
Zoals je ongetwijfeld weet, zetten we graag in op een breed aanbod naschoolse activiteiten.
We probeerden voor elk jaar minstens één activiteit te voorzien

BREDE SCHOOL
Deze week worden de folders van Stad Brugge met de naschoolse activiteiten tot eind jan., begin
feb. verspreid.

De inschrijvingen, online via de website van Stad Brugge, kunnen gebeuren
tussen 4 oktober en 10 oktober.

Wie niet zo computervaardig is, kan op 3 okt. langskomen in het secretariaat om wat hulp
te vragen.

Hier alvast een overzicht van de activiteiten waarvoor zal kunnen ingeschreven worden
(telkens van 16.15 u. – 17.15 u.)
5 maandagen
Kyashi for Kids L2, L3
15, 22 okt
€15
5, 12, 19 nov.
6 maandagen
Initiatie basket
K3, L1, L2
15, 22 okt.
€18
5, 12, 19, 26 nov.
5 dinsdagen
Schaken
L4
16, 23 okt
€15
In Gemeenteschool
6, 13, 27 nov
5 donderdagen
Wiebel-kriebel
K2
18, 25 okt
€15
In Gemeenteschool
8, 15, 22 nov
4 donderSratch
L5, L6
dagen
€12
8, 15, 22,29 no
4 maandagen
Kleuteryoga
P, K1
26 nov
€12
3, 10, 17 dec
7 donder
dagen
Dans 1
L3, L4
€21
8, 15, 22,29 nov
6, 13, 20 dec
Sratch

L3, L4

Dans 2

L1, L2

Kyashi

L4, L5, L6




4 donderdagen 10,
17, 24, 31 jan
6 donderdagen
10, 17, 24, 31 jan
7, 14 feb
7 maandagen
14, 21, 28 jan
4, 11, 18, 25 feb.

€12
€18

€21

Activiteiten die bij ons op school doorgaan, komen op de maandrekening.
Voor activiteiten die in de gemeenteschool doorgaan, moet je rechtstreeks bij hen betalen.
De kinderen worden er door ons naartoe begeleid. Als ouder moet je je kind er om 17.15 u.
ophalen.

MULTIMOVE VOOR KLEUTERS

Wil je je kind inschrijven voor een activiteit? Zet dan in de laatste kolom een kruisje +
geef dit briefje terug mee met je kind.
Ik schrijf m’n kind ________________________________________________ (naam)
uit klas __________ in voor de activiteit die ik hieronder aanduidde.
Het bedrag komt op de maandrekening van september.
WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

K3

5 X € 2,50 =
€ 12,50

K2

6 X € 2,50 =
€ 15

5 dinsdagen
16.15 – 17.05 u.
16, 23 okt.
6, 13, 27 nov.
6 dinsdagen
16.15 – 17.05 u.
4, 11, 18 dec.
15, 22, 29 jan.

INSCHRIJVEN?

ACTIVITEITEN OP SCHOOL DOOR EXTERNEN






Atelier Octopus voor L1-L6
Wie graag tekent, knutselt, boetseert,… en schildert, kan elke maandag terecht bij
Kinderatelier Octopus, telkens van 16.15 u. tot 17.30 u.
Dit gaat door in de eetzaal.
Inschrijven kan door naam, leeftijd, adres, gsmnrs en naam van de school te
mailen naar kinderatelier.octopus@telenet.be .
Je kan ook info vragen via de octofoon : 0491 112153
Fluitles voor L1-L3
Op vrijdag van 15.15 u. tot 16.15 u. kun je op een speelse manier kennismaken
met o.a. het spelen op een dwarsfluit. Stap per stap.
Info en inschrijvingen via Annemie Buffel 0475 28 18 55
Multimove voor kleuters
Op woensdagnamiddag gaat er in de turnzaal multimove door o.l.v. vzw Basics.
Drie reeksen van 1 uur. De eerste reeks start om 13 u. (als onze opvang sluit).
Inlichtingen en inschrijvingen via 0485/076 794 of lesgever@vzwbasics.be

