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Nieuwsbrief Brede School – Vrije Basisschool Bleyde nberg 

 
Beste kinderen en ouders, 
 
Bij de start van een fonkelnieuw schooljaar houden we jullie graag op de hoogte van de laatste 
bredeschoolberichten. In juni gaven we jullie de kans om op voorhand in te schrijven voor 
naschoolse activiteiten voor schooljaar 2008-2009.  Dit was een overrompelend succes!  Om de 
organisatie vlotter te laten verlopen, richtten enkele mama’s de werkgroep Brede School op.  
Je mag hen aanspreken voor onderstaande activiteiten.  
 
KLEUTERDANS OP MAANDAG en KLEUTERTURNEN OP DINSDAG 

 Beide reeksen zijn volledig volzet !!! 
Ouders krijgen een brief mee met bevestiging en wijze van betaling.  Er komen misschien 
nog enkele plaatsen vrij.   
Kleuters die deze trimester niet kunnen meedoen, krijgen voorrang in januari. Els 
Deconinck (mama van Marie, Wiske en Roos Driesen) is aanspreekpunt voor kleuterdans 
en te bereiken via els.dec@scarlet.be  of tel.nr. 016/20 41 43.  Inge Mariën (mama van Lander 
en Gitte) kan je aanspreken voor kleuterturnen via inge.marien@mow.vlaanderen.be  of 
tel.nr.0478 30 04 33.   

 
KLEUTERBEWEGING OP DONDERDAG  

 De reeks KLEUTERBEWEGING (=DANS, TURNEN en SPEL)  wordt extra aangeboden op 
donderdagnamiddag van 15u30 tot 16u30.  Ouders die reeds hadden ingeschreven voor 
dans of turnen krijgen een brief mee en kunnen kiezen.  Wellicht komen er zo nog enkele 
plaatsen vrij.   

 
OMNISPORT OP MAANDAG – Lagere school! 

  De reeks OMNISPORT op maandagnamiddag van 16u30 tot 17u30  is volledig volzet. 
Ouders krijgen een brief mee met bevestiging.  Kinderen die nu niet kunnen meedoen, 
krijgen voorrang in januari.  Christine Beernaerts (mama van Joris en Igor Verbruggen) is 
aanspreekpunt en te bereiken via: christine.beernaerts@telenet.be  of tel.nr. 016/89 87 07   

  
DJEMBE OP DINSDAG –  3e tem 6e lj 

  De reeks DJEMBE  op dinsdagnamiddag van 16u30 tot 17u30 heeft nog enkele vrije 
plaatsen. 
Er is een gratis proefles op 23 september.  De leerkracht brengt voldoende instrumenten 
mee. 
Kostprijs voor 10 lessen = 25 euro!  Inge Van Kerckhove (mama van Lukas Gallon) is 
aanspreekpunt en te bereiken via inge.van.kerckhove@telenet.be  of tel. nr 016/ 29 68 61 of 
0496/80.97.40 

  
NASCHOOLS SPORTEN OP DONDERDAG – 4 e tem 6 e lj 

  De reeks BALSPORT-TURNEN-ATLETIEK   op donderdagnamiddag van 16u tot 17u  is 
volledig volzet.  Alle ingeschreven kinderen kunnen meedoen. 
Martine Maloens (mama van Senne, Ella en Hanne Dekoning) is aanspreekpunt en te 
bereiken via martine.maloens@pandora.be  of tel.nr. 0486 64 84 49     

 
 
 
 
 



CIRCUSINITIATIE OP DONDERDAG – Lagere school! 
  De reeks CIRCUSINITIATIE op donderdagnamiddag van 16u30 tot 17u30  is volledig 

volzet. 
Ouders krijgen een brief mee met bevestiging.  Kinderen die nu niet kunnen meedoen, 
mogen starten in groep 2 vanaf donderdag 20 november.   Linda Kennis (mama van 
Purna en Thamara) is aanspreekpunt en te bereiken via sevenants-kennis.bvba@pandora.be
of tel.nr. 016/ 30 15 70. 

 
Spoedig kunnen meisjes tussen 8 en 14 jaar weer genieten van workshops “Theaterprikkels”  
Wie zich in juni opgaf als geïnteresseerde krijgt tijdig een bericht. 
 
Op 17 september starten we in Wilsele-Putkapel met een nieuw programma Spelenderwijs  
(activiteiten voor kinderen en senioren, elke woensdagnamiddag van 14u tot 16u).  Prijs blijft 1 
euro per workshop per kind.  Inschrijving  voor deze activiteiten gebeurt telefonisch bij de 
centrumleidster van OCMW Ter Putkapelle: Ingrid Vanrutten op 016 24 84 80 of via mail: 
ingrid.vanrutten@ocmw-leuven.be   
 

Datum Activiteit Plaats 
17 sept. 08 Themanamiddag: Ruiken!  We experimenteren met andere 

neuzen, trachten geuren te onderscheiden en maken een 
welriekend stukje zeep 

Serviceflats Ter Putkapelle 

24 sept. 08 Wat we met onze handen  allemaal kunnen ! In deze workshop 
verwennen we onze vingers handen en polsen, we masseren er op 
los en hebben een vilten werkje als eindresultaat. 

Serviceflats Ter Putkapelle 

1 okt. 08 Themanamiddag: Bang zijn!  Naar aanleiding van Halloween gaan 
we koken (mummievingers, trollenogen, soepspinnen), werken met 
gedichten, knutselen en vertellen over griezels en bang zijn 

Serviceflats Ter Putkapelle 

8 okt. 08 Multiculturele workshop : Koken in Afrika of Afrikaans vlechten Serviceflats Ter Putkapelle 
15 okt. 08 Themanamiddag : Proeven!.  Zout-zuur-bitter-…Wie kan het 

onderscheiden? Welke gezichten trekken we hierbij? We gaan aan 
de slag met zoutdeeg en maken kleine kunstwerkjes. 

Serviceflats Ter Putkapelle 

22 okt. 08 Kleien  : winkelen vroeger en nu – een verschil ? Serviceflats Ter Putkapelle 
5 nov. 08 Themanamiddag: Herfst!  Met oa. Knutselen (bladerenmobiel, 

tafelstukje, noten en kastanjes) en koken 
Serviceflats Ter Putkapelle 

12 nov. 08 Speculaas bakken in bakkerij De 4e generatie! Bakkerij De 4e generatie 
19 nov. 08 Themanamiddag : Toveren!  We gaan aan de slag met onze 

hartenwens en toveren erop los op shrinkpapier. Het resultaat is 
een mooie sleutelhanger + schilderen zoutdeeg van 19/11 

Serviceflats Ter Putkapelle 

26 nov 08 Het nieuws dat op me afkomt…Wat doe ik daarmee en hoe 
verwerk ik het in een creatie ? We kijken bij verschillende 
kunstenaars en gaan dan zelf aan de slag 

Serviceflats Ter Putkapelle 

3 dec. 08 Sinterklaasfeest! Serviceflats Ter Putkapelle 
10 dec. 08 Multiculturele workshop : de Indonesische koffer! (onder 

voorbehoud) 
Serviceflats Ter Putkapelle 

17 dec 08 Verhalen,  oud en nieuw…We halen er onze verhalenboeken bij en 
merken dat we plots tot een eigen verhaal zijn gekomen. 

Serviceflats Ter Putkapelle 

 
Tot slot melden we jullie graag dat ook in de toekomst themakampjes  zullen georganiseerd 
worden door Sporty in de eigen school.  
 

Wij wensen jullie een bruisend “brede”schooljaar to e! 

V.U. Mohamed Ridouani, Grote Markt 9, 3000 Leuven        


