NASCHOOLSE LESSEN TOT 15 OKT.
Beste ouders,
Zoals je ongetwijfeld weet, zetten we graag in op een breed aanbod naschoolse activiteiten.

BREDE SCHOOL VANAF 15 AUGUSTUS
Vanaf 15 oktober richten we weer heel wat activiteiten in in het kader van het project
‘Brede School’ door de stad Brugge. Dat zijn activiteiten die samen met de
gemeenteschool afd. B georganiseerd worden en die financieel ondersteund worden door
Stad Brugge.
Brugge zal hiervoor binnenkort een folder verspreiden en ’t zal kwestie zijn van tijdig en
snel in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt.
Ik hou jullie via mail op de hoogte.

IN AFWACHTING
… kun je intekenen voor enkele naschoolse activiteiten voor de komende paar weken …
omdat we een extra uurtje beweging per week toejuichen;-)
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.

WAT

Sport en spel
Naschools een uurtje extra
bewegen: samen sporten en
sportieve spelletjes spelen. Meer
moet dat niet zijn. Meester Pieter
(maandag) en juf Leonie
(donderdag) zien het alvast
helemaal zitten.
Kleuterturnen K3
Het is al een lange traditie op
onze school. Onze (oudste)
kleuters kunnen een uurtje extra
bewegen o.l.v. juf Lut.

WANNEER
3 maandagen
16.15 – 17.05 u.
17, 24 sept.
8 okt.
5 donderdagen
16.15 – 17.05 u.
13, 20, 27 sept.
4, 11 okt.
4 dinsdagen
16.15 – 17.05 u.
18, 25 sept.
2, 9 okt.

VOOR WIE

PRIJS

L4
L5
L6

3 X € 2,50
=
€ 7,50

L1A+B
L2
L3

5 X € 2,50
=
€ 12,50

K3

4 X € 2,50
=
€ 10
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