
Dienst Onderwijs        

 
Nieuwsbrief Brede School – Kleuters Vrije Basisschool Bleydenberg 

 
Beste kinderen en ouders, 
 
De eerste reeksen van de bredeschoolactiviteiten dit schooljaar kenden een groot succes en dus 
organiseren we alle activiteiten opnieuw in het 2de trimester. Iedereen kan zich inschrijven.  
Opgelet! De manier van inschrijven verloopt deze keer anders. Op dinsdag 2 december 
organiseren we tussen 16 en 18u een inschrijfmoment  in de Bleydenbergschool.  Je kan je 
kinderen op dat moment inschrijven voor 1 activiteit. Ook de betaling gebeurt dan.  Breng gepast 
geld mee aub! Indien je niet aanwezig kan zijn op deze dag, kan je een andere ouder vragen om je 
kinderen in te schrijven (1 ouder kan maximaal de kinderen van 1 ander gezin inschrijven). 
 
Wat bieden we volgend trimester aan? 
 

 KLEUTERDANS OP MAANDAG  
   

 Wat?  
• De reeks KLEUTERDANS  voor alle kleuters.   

 Wanneer?   
• Maandagnamiddag van 15u30 tot 16u30.  We organiseren elk trimester 10 lessen, telkens op 

maandag. 
 Waar?  

• In de turnzaal van de eigen school 
 Prijs? 

• Een 10-beurtenkaart voor 10 lessen KLEUTERDANS kost € 20 (= € 2 per les) .  
 
 Aanspreekpunt?  

• Mieke Louwette (mama van Lieselot en Kaat Dequidt)  
mieke.louwette@skynet.be – 016/89 38 91 of 0486/99 26 28 

KLEUTERTURNEN OP DINSDAG 
   

 Wat?  
• De reeks KLEUTERTURNEN  voor alle kleuters.   

 Wanneer?   
• Dinsdagnamiddag van 15u30 tot 16u30. We organiseren elk trimester 10 lessen, telkens op 

dinsdag. 
 Waar? 

• In de turnzaal van de eigen school 
 Prijs? 

• Een 10-beurtenkaart voor 10 lessen KLEUTERTURNEN kost € 20 (= € 2 per les) .  
 
Aanspreekpunt?  

• Inge Mariën (mama van Lander en Gitte Goffings)  
inge.mariën@mow.vlaanderen.be – 0478/ 30 04 33 

 KLEUTERBEWEGING OP DONDERDAG 
   

 Wat?  
• De reeks KLEUTERBEWEGING (= DANS,TURNEN en SPEL)  voor alle kleuters.   

 Wanneer?   
• Donderdagnamiddag van 15u30 tot 16u30. We organiseren elk trimester 10 lessen, telkens op 

donderdag. 
 Waar? 

• In de turnzaal van de eigen school 
Prijs? 

• Een 10-beurtenkaart voor 10 lessen KLEUTERBEWEGING kost € 20 (= € 2 per les) .  
 
Aanspreekpunt?  

• Els Deconinck (mama van Marie, Wiske en Roosje Driesen) els.dec@scarlet.be – 016/20 41 43  
 



 
 

Invulstrookje 
Mee te brengen op de inschrijfdag 2 december 
 
Graag hadden wij van u volgende informatie per kind: 
 
Naam en voornaam van het kind: 
 
E-mail adres:  
 
Bij ziekte of verwonding van ons kind worden wij graag verwittigd op volgend  
Telefoonnummer:     GSM nummer: 
 
De werkgroep Brede School doet haar uiterste best om bij afwezigheid van de sportleerkracht voor 
vervanging te zorgen.  Indien de naschoolse lessen echt niet kunnen doorgaan, zullen de kinderen 
naar de opvang worden gebracht. 
 
 
 

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


