NASCHOOLSE LESSEN
OKT. 2019 – JAN. 2020
Beste ouders,
Zoals je ongetwijfeld weet, zetten we graag in op een breed aanbod naschoolse activiteiten.

BREDE SCHOOL (i.s.m. STAD BRUGGE)
Voor deze activiteiten kun je online inschrijven vanaf vrijdag 27 september tot en met
donderdag 3 oktober.
Daarna kun je nog rechtstreeks inschrijven in de school waar de activiteit doorgaat… als het nog
niet volzet is.
De week vooraf worden de folders van Stad Brugge met de naschoolse activiteiten tot eind jan.,
begin feb. verspreid.

Wie niet zo computervaardig is, kan op 26 sept. 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. tenzij anders vermeld)
Donderdagen
Multimove
K2
10, 17, 24 okt
€17,50
7, 14, 21, 28 nov.
dinsdagen
15, 22 okt.
Djembé
L2, 3, 4, 5, 6
5, 12, 19,
€21
26 nov.
3 dec.
Yoga
donderdagen
In gemeenteschool
L4, 5, 6
17, 24 okt
€12,50
Afdeling A
7, 14, 21 nov.
Rijselstraat
1 woensdag
Vilten
L3, 4, 5, 6
6 nov.
€7,50
12.30 u. - 15.30 u.
Creatief uurtje
(knutselen)
dinsdagen
L2, 3, 4
15, 22 okt.
€15
In gemeenteschool
5, 12, 19, 26 nov.
afdeling B
Sint-Michielslaan
donderdagen
Multimove
K3
5, 12, 19 dec
€17,50
9, 16, 23, 30 jan.
dinsdagen
Kyashi for Kids –
L3, L4, L5, L6
15, 22 okt.
€15
hartjesmagie reeks 1
5, 12, 19 en 26 nov.
maandagen
Sport en spel
L2, L3
14, 21 okt
€12,50
4, 18, 25 nov.
Relaxatie reeks 1
donderdagen
In gemeenteschool
K3
7, 14, 21, 28 nov.
€15
afdeling B
5, 12 dec
Sint-Michielslaan
dinsdagen
Kyashi for Kids –
L1, L2
3, 10, 17 dec.
€20
hartjesmagie reeks 2
7, 14, 21, 28 jan.

4 feb.
maandagen
16.15 u. tot einde film
(wordt vooraf
verwittigd)

Filmclub 1
Je zal per film kunnen
inschrijven

K2, K3, L1

€3 per film
21 okt
4, 18, 25 nov.
2, 9, 16 dec.
6, 13, 20, 27 jan.

Relaxatie reeks 2
In gemeenteschool
afdeling B
Sint-Michielslaan

K2

Filmclub 2
Je zal per film kunnen
inschrijven




L2, 3, 4, 5, 6

dondrdagen
9, 16, 23, 30 jan.
6, 13 feb
donderdagen
16.15 u. tot einde film
(wordt vooraf
verwittigd)

€15

€3 per film

7, 14, 21, 28 nov.
5, 12, 19 dec.
9, 16, 23, 30 jan.

Activiteiten die bij ons op school doorgaan, komen op de maandrekening van de maand
waarin de reeks start
Voor activiteiten die in de gemeenteschool doorgaan, moet je rechtstreeks bij hen betalen.
Als de activiteit in de B-afdeling doorgaat (Sint-Michielslaan), brengen wij de ingeschreven
kinderen. Als ouder moet je je kind er om 17.15 u. ophalen.
Schrijf je je kind in voor een activiteit in afdeling B, dan moet je je kind er zelf naartoe
brengen (en afhalen), of afspreken met andere ouders.

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 leraarskamer.
Inschrijven kan door naam, leeftijd, adres, gsmnrs en naam van de school te mailen naar
kinderatelier.octopus@telenet.be .
Het inschrijvingsgeld voor de eerste periode bedraagt €85 en bevat naast verzekering en
begeleiding ook alle materialen.
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
Deze lessen gaan door in de zorgklas.

JEUGDMUZIEKATELIER SINT-MICHIELS
Een warme aanrader!!
Hiervoor kregen onze leerlingen al een folder mee.
De lessen gaan door in Basisschool St.-Lodewijkscollege, Afdeling Immaculata, K. Astridlaan 4, St.
Michiels
Inschrijven kan via hun site (jeugdmuziekatelier.be)
Inlichtingen: info@jeugdmuziekatelier.be of tel:0476/585670 of 0478/462934
Jammergenoeg kunnen wij geen vervoer organiseren voor dit aanbod. Ouders kunnen onder elkaar
afspreken om hun kinderen te brengen, te halen.

Geniet!!
Anne & team

