
Dienst Onderwijs        
 

Nieuwsbrief Brede School – Lagere School 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. 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? 
 

 OMNISPORT OP MAANDAG  
   

Wat?  
• De reeks OMNISPORT  (leerlingen 1e tot en met 4e leerjaar) gegeven door Sporty VZW.   

Wanneer?   
• Maandagnamiddag van 16u30 tot 17u30  We organiseren elk trimester 10 lessen, telkens op maandag. 

 Waar?  
• In de turnzaal van de eigen school 

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

 
Wat mogen jullie verwachten in REEKS 2? 

• circustechnieken, frisbee, rope skipping, bounce ball   
 
 REEKS 3 (na de paasvakantie) is een vervolg op REEKS 1 (balsporten, slagsporten, atletiek, gym, new games en 
samenwerkingsspelen). 
  
  Aanspreekpunt?  

• Christine Beernaerts (mama van Joris en Igor Verbruggen) 
 christine.beernaerts@telenet.be – 016/89 87 07 

 DJEMBE OP DINSDAG OF VRIJDAG 
   

 Wat?  
• De reeks 2 DJEMBELESSEN voor gevorderden (leerlingen 3e tot en met 6e leerjaar).   

 Wanneer?   
• Dinsdagnamiddag van 16u30 tot 17u30  

 Waar? 
• In de turnzaal van de eigen school 

 Prijs? 
• Een 10-beurtenkaart voor 10 lessen DJEMBE kost slechts € 25 (= € 2,5 per les).  

 
 Aanspreekpunt?  

• Inge Van Kerckhove (mama van Lukas Gallon) inge.van.kerckhove@telenet.be – 0496/80 97 40 
  

 BALSPORT, TURNEN, ATLETIEK voor 4 e, 5e en 6e leerjaar  
   

 Wat?  
• In navolging van vorige jaren zal Meester Bram voor 4e, 5e en 6e leerjaar naschools sporten aanbieden.   

 Wanneer?   
• Donderdagnamiddag van 16u tot 17u.   

 Waar? 
• In de Sportschuur van Wilsele. Leerlingen gaan vanuit Bleydenberg met de fiets, onder begeleiding van de 

sportleerkracht naar de Sportschuur. 
 Prijs? 

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

 Aanspreekpunt?  
• Martine Maloens (mama van Senne, Ella en Hanne Dekoning)  

martine.maloens@pandora.be  – 0486/64 84 49 
  

 
 



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: 
 
 
Voor de activiteit naschools sporten op donderdag graag nog bijkomende info: 
O Mijn kind mag na de les op eigen houtje naar huis 
O Mijn kind wordt na de les opgehaald aan de Sportschuur 
O Mijn kind moet na de les terug naar de opvang in Bleydenberg 
O Mijn kind mag bij afwezigheid van de sportleerkracht zelf naar huis 
O Mijn kind wordt bij afwezigheid van de sportleerkracht naar de opvang gebracht. 
 
 

 
De werkgroep Brede School doet haar uiterste best om bij afwezigheid van de sportleerkracht voor 
vervanging te zorgen.  Indien de naschoolse lessen niet kunnen doorgaan, zullen de kinderen naar 
de opvang worden gebracht. 

 
 

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


