NASCHOOLSE LESSEN
OKT. 2021 – JAN. 2022
Beste ouders,
We willen een ‘Brede School’ zijn.
Dat houdt o.m. in dat we initiatieven nemen om samen te werken met verschillende partners uit
diverse sectoren om aan een brede leer- en leefomgeving te werken.
Inzetten op een breed aanbod naschoolse activiteiten, daar doen we ons best voor.
We geven onze leerlingen graag de kans om een aantal naschoolse activiteiten mee te pikken zonder
dat de ouders hen ergens naartoe moeten voeren.
Je kan inschrijven via volgende link: https://forms.gle/eMU9bmNAkw7EsZdk6
Het te betalen bedrag komt op de rekening van de maand waarin de reeks start.

NIEUW: SLOS SPEELT UKELELE
●
●
●

Tien initiatielessen om met ukelele liedjes te
begeleiden .
Voor L5 en L6
Zie eerder meegegeven brief. Staat ook op de
website.

ACTIVITEITEN i.s.m. SPORTSNACK
Stad Brugge, Sport Vlaanderen en MOEV stimuleren en steunen
scholen die een sport- en beweegaanbod voor kinderen
organiseren. Een aanbod dat meteen aansluit op de lesuren.

WAT

VOOR
WIE

WANNEER

o.l.v.

PRIJS

Annelies C.

€24

Annelies C.

€24

Babette

€18

8 dinsdagen
16.15 u. – 17.05 u.
Kleuterturnen multimove

K3

Kleuterturnen multimove

K2

Initiatie basket
(gaat buiten door)
Je leert een
jumpstop, dribbelen,
een borstpas geven
en een hele resum
leuke
basketbalspelletjes!
Allemaal buiten.
Leuk en gezond!

21, 28 sept.
5, 12, 19, 26 okt.
9, 16 nov.
8 dinsdagen
16.15 u. – 17.05 u.
23, 30 nov.
7, 14,21 dec.
11, 18, 25 jan.

Donderdagen
16.15 u. – 17.05 u.
L1 en L2
23, 30 sept.
7, 14, 21, 28 okt.

ACTIVITEITEN OP SCHOOL (i.s.m. ‘BREDE SCHOOL’ stad Brugge)
WAT

VOOR
WIE

Sport en spel
Hoeveel deugd kan het doen.
Na schooltijd nog een uurtje
samen sporten.
Een gevarieerd aanbod.

L1
L2

Kyashi for Kids hartjesmagie reeks 1
Ontspanningsmomenten
(meditatie op kindermaat),
rustgevende spelletjes, crea,
kristallen, enz. Je komt op
een ontspannen en speelse
manier tot rust en luistert naar
je hart.

L3
L4
L5
L6

Vilten van een herfstmobiel

L3
L4
L5
L6

Sport en spel
Hoeveel deugd kan het doen.
Na schooltijd nog een uurtje
samen sporten. Een
gevarieerd aanbod
Kyashi for Kids hartjesmagie reeks 2
Ontspanningsmomenten
(meditatie op kindermaat),
rustgevende spelletjes, crea,
kristallen, enz. Je komt op
een ontspannen en speelse
manier tot rust en luistert naar
je hart.
Vilten van theelichtjes

L3
L4
L5
L6

WANNEER

o.l.v.

PRIJS

Pieter L.

€15

Kathy
Metdenancxt

€18

textielkunstenares
Katrien Perquy
(atelier Ailim)

€9

Pieter L.

€15

Kathy
Metdenancxt

€21

textielkunstenares
Katrien Perquy
(atelier Ailim)

€9

5 maandagen
16.15 u. – 17.05 u.
20, 27 sept.
11, 18, 25 okt.
6 donderdagen
16.15 u. - 17.15 u.
30 sept.
7, 14, 21, 28 okt.
18 nov.
1 vrijdag
15.15 u. - 18.15 u.
22 okt.
5 maandagen
16.15 u. – 17.05 u.
8, 15, 22, 29 nov.
6 dec.
7 donderdagen
16.15 u. - 17.15 u.

L1
L2

L3
L4
L5
L6

9, 16, 23 dec.
13, 20, 27 jan.
3 feb.
1 vrijdag
15.15 u. - 18.15 u.
19 nov.

Dans
Dansatelier Carole Rooryck te
Brugge staat voor kwalitatieve
3 dinsdagen
dansopvoeding. De kinderdans
16.15 u. - 17.15 u.
omvat een compilatie van
L1
Carole Rooryck
€9
dansstijlen. Dankzij de hippe
L2
30 nov.
en leuke dansstijlen wordt
7, 14 dec.
bijleren echt plezant.
Welk jonge kind danst niet
graag?
Handlettering
5 dinsdagen
Creatief bezig zijn met letters.
16.15 u. - 17.15 u.
L5
Je schets letters, schikt ze op
Katrien M.
€15
L6
een blad en versiert je
18, 25 jan.
ontwerp met tekeningen.
1, 8, 15 feb.
Filmclub 1
-K2, K3, L1
-€3 per film
-Wekelijks kan je kind genieten van een kwaliteitsfilm. Er komen verschillende filmgenres aan
bod. Een aanrader in de donkerste maanden van het jaar!! Wekelijks krijg je een mail met info
over de film die volgt. Je kan dan per film online inschrijven.
i.s.m. De FilmClub
-Tussen herfst- en paasvakantie

ACTIVITEITEN OP SCHOOL DOOR EXTERNEN
●

Atelier Octopus voor L1-L6
o Wie graag tekent, knutselt, boetseert,… en schildert, kan elke maandag terecht bij
Kinderatelier Octopus, telkens van 16.15 u. tot 17.50 u. (6-12 jaar).
o Meer info over hierover kreeg je al in een afzonderlijke brief. Zie website
o Je kan ook info vragen via de octofoon : 0491 112153

JEUGDMUZIEKATELIER SINT-MICHIELS
Hiervoor kregen onze leerlingen al een folder mee.
De lessen gaan door in Basisschool St.-Lodewijkscollege, Afdeling Immaculata, K. Astridlaan 4, St.
Michiels
Inlichtingen: info@jeugdmuziekatelier.be of tel:0476/585670 of 0478/462934
Wij kunnen geen vervoer organiseren voor dit aanbod. Ouders kunnen onder elkaar afspreken om
hun kinderen te brengen, te halen.
Geniet!!
Anne & team

