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DAN IS ER GOED NIEUWS!
Met steun van stad Brugge organiseren Basisschool Sint-Lodewijks
(Spoorwegstraat 250, 8200 Sint-Michiels) en Basisschool Rijselstraat afdeling B
(Sint-Michielslaan 33, 8200 Sint-Michiels) het hele schooljaar een breed
aanbod van naschoolse activiteiten. Die zijn uiteraard toegankelijk voor kinderen
uit de school, maar ook kinderen uit de buurt, die ingeschreven zijn in een
andere school, kunnen deelnemen aan het aanbod.

Interesse? Deze folder bevat een overzicht
van alle activiteiten die plaatsvinden in
de tweede helft van het schooljaar.
Voor meer info kan u contact opnemen met de directeurs
van de betrokken scholen, respectievelijk via 050 39 45 93 of 050 38 17 65.
De betaling gebeurt voor of bij aanvang van een lessenreeks.
Inschrijven kan enkel en alleen online. De online-inschrijvingen
gebeuren via de website van stad Brugge met volgende link
www.brugge.be/brede-school-naschoolse-activiteiten
starten op vrijdag 31 januari en worden afgesloten
op donderdag 6 februari om 22.00 u.
De school reikt, op vraag, een fiscaal attest uit.
Kinderen kunnen genieten van een verlaagd tarief bij
het tonen van een bewijs van verhoogde tegemoetkoming en
zijn ten alle tijden verzekerd via een polis van de stad Brugge.
Vragen? Contacteer Chris Deloof
(Onderwijsdeskundige stad Brugge)
via 050 47 54 74 of chris.deloof@brugge.be

ACTIVITEIT

WAT?

WANNEER?

VOOR WIE?

KOSTPRIJS?

Djembé

Samen trommelen op een
Afrikaans instrument wekt veel
energie op en is superleuk. Je
leert verschillende ritmes en
ervaart de kracht die schuilt in
samenspel,
o.l.v. lesgever Jali Kunda

Dinsdagen 11 en 18
februari en 3 en 10
maart 2020, telkens
van 16.15 u. tot
17.15 u.

3de tot en met
6de leerjaar

12 euro
(voor 4 sessies
van 1 uur)

Ontspanningsmomenten
(meditatie op kindermaat),
rustgevende spelletjes, crea,
kristallen …
Je komt op een ontspannen en
speelse manier terug tot rust
en luistert naar je hart o.l.v.
Kathy Metdenancxt

Dinsdagen 3, 10, 17,
24 en 31 maart 2020,
telkens van 16.15 u.
tot 17.15 u.

1ste en 2de leerjaar
Gaat door in BS
Spoorwegstraat

Kiyashi
for kids
Hartjesmagie

Gaat door in BS
Spoorwegstraat

15 euro
(voor 5 sessies
van 1 uur)
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‘t Knutselateljee 1

Een uurtje creatief bezig zijn …
knutselen met verschillende
materialen en de kunstenaar in
jezelf tevoorschijn toveren!

Dinsdagen 11 en 18
februari, 10, 17 en
24 maart, 21 en 28
april en 5 mei 2020
telkens van 16.15 u.
tot 17.15 u.

3de kleuter en
1ste leerjaar
Gaat door in
BS afdeling B
St-Michielslaan

24 euro
(voor 8 sessies
van 1 uur)

‘t Knutselateljee 2

Een uurtje creatief bezig zijn …
knutselen met verschillende
materialen en de kunstenaar in
jezelf tevoorschijn toveren!

Donderdagen 13 en
20 februari, 12, 19 en
26 maart, 23 en 30
april en 7 mei 2020
telkens van 16.15 u.
tot 17.15 u.

2de, 3de en 4de
leerjaar
Gaat door in
BS afdeling B
St-Michielslaan

24 euro
(voor 8 sessies
van 1 uur)

Yoga

Yoga zorgt ervoor dat kinderen
op een speelse manier zichzelf
en de wereld om zich heen
ontdekken. Bevordert ook de
motorische vaardigheden.

Donderdagen 5, 12, 19
en 26 maart en 2 april
2020, telkens van
16.00u. tot 16.45 u.

1ste tot en met
6de leerjaar
Gaat door in
BS afdeling A
Rijselstraat

15 euro
(voor 5 sessies
van 1 uur)

Schaken

Schaken is niet voor niets een
wereldberoemde denksport. We
leggen de spelregels uit en leren
je stap voor stap hoe je slimmer
kunt zijn dan je tegenstander.

Maandagen 10 en 17
februari en 2, 9, 16 en
23 maart 2020,
telkens van 16.15 u.
tot 17.15 u.

3de en 4de leerjaar
Gaat door in
BS afdeling B
St-Michielslaan

18 euro
(voor 6 sessies
van 1 uur)

Dans 1

Met een mix van verschillende dansstijlen werken we
vijf lessen aan een heuse
eindchoreografie!

Dinsdagen
3, 10, 17, 24 en 31
maart 2020, telkens
van 16.15 u. tot
17.15 u.

5de en 6de leerjaar
Gaat door in
BS afdeling B
St-Michielslaan

15 euro
(voor 5 sessies
van 1 uur)

Dans 2

Welk jong kind danst niet
graag? De kinderdans omvat
een compilatie van dansstijlen.
Dankzij de hippe en leuke
danslessen wordt bijleren
echt plezant.

Dinsdagen 21 en
28 april 2020,
telkens van 16.15 u.
tot 17.15 u.

3de kleuter en 1ste
en 2de leerjaar
Gaat door in
BS afdeling B
St-Michielslaan

6 euro
(voor 2 sessies
van 1 uur)

WAT?

WANNEER?

VOOR WIE?

KOSTPRIJS?

Filmclub

Wekelijks kan je kind op school
genieten van een zorgvuldig
gekozen aanbod kwaliteitsfilms. Verschillende filmgenres
komen aan bod met steeds
een korte nabespreking.
Een aanrader in de donkere
maanden van het jaar.
Afhankelijk van de film is het
einduur variabel. Dit wordt
vooraf meegedeeld!

Maandagen 10 en 17
februari en 2, 9, 16, 23
en 30 maart 2020,
telkens om 16.15 u.

Filmclub 1:
2de en 3de kleuter
en 1ste en soms
2de leerjaar
Gaat door in
BS Spoorwegstraat

3 euro per film

Maandagen 10 en 17
februari en 2, 9, 16, 23
en 30 maart 2020,
telkens om 16.15 u.

Filmclub 2:
3de tot en met
6de leerjaar
Gaat door in
BS Spoorwegstraat

3 euro per film.

Scratch

In deze workshop worden kinderen ondergedompeld in de wereld
van Scratch waarbij ze op een
eenvoudige en speelse manier
games leren programmeren
o.l.v. Mu-st

Donderdagen 5, 12,
19 en 26 maart 2020,
telkens van 16.15 u.
tot 17.15 u.

3de en 4de leerjaar
Gaat door in
BS Spoorwegstraat

12 euro
(voor 4 sessies
van 1 uur)

Een eigen
website
maken

Programmeren is de basisvaardigheid van de toekomst en wordt
ook wel het nieuwe leren en
schrijven genoemd. Een eigen
website maken met online software van Google sites. o.l.v. Mu-st

Donderdagen 23 en
30 april en 7 en 14
mei 2020, telkens van
16.15 u. tot 17.15 u.

5de en 6de leerjaar
Gaat door in
BS Spoorwegstraat

12 euro
(voor 4 sessies
van 1 uur)

KANT

Kinderen gaan op zoek naar hun
diepe zelf en leren filosoferen
in deze unieke reeks. Met een
vleugje kinderyoga, jeugdliteratuur, muziek, meditatie en
poëzie.

Donderdagen 13 en
20 februari en 5 en 12
maart 2020,
telkens van 16.15 u.
tot 17.15 u.

5de en 6de leerjaar
Gaat door in BS
Spoorwegstraat

12 euro
(voor 4 sessies
van 1 uur)

Elke week
ontvang je een
mail met info
over de film die
volgt. Je kan
per film online
inschrijven en
je hoeft niet de
hele reeks te
volgen. Betalen
gebeurt per
gevolgde film.

(K)inderen
(ANT)woord
geven
of Filosoferen
met kinderen
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