
 
 

                                                                  Moorsele, 13 september 2019 

Beste ouders, 

  

Naar jaarlijkse gewoonte trekken wij met het 4de leerjaar op sportklassen. 

Deze sportweek gaat door van maandag 23 september tot en met vrijdag 

27 september 2019. 

We gaan telkens te voet naar de sporthal in Moorsele om daar kennis te maken 

met een aantal verschillende sporten. Per klas krijgen we ook een lokaal want de 

sportlessen worden afgewisseld met gewone lessen. 

Over de middag eten we allemaal samen in de cafetaria van de voetbal. 

  

De kinderen komen op het normale uur naar de BaMo-school in 

de Rozenstraat. 

We vertrekken om 8.30 uur naar de sporthal. Om 16 uur mogen de leerlingen 

naar huis. De kinderen worden ’s avonds overgestoken door de juffen. 

De rijen (rij Rozenstraat-kerk/rij Spar) vertrekken vanuit de sporthal. Indien je 

jouw kind zelf komt afhalen aan de sporthal, gelieve dit op bijgaand strookje aan 

te duiden. 

  

Kinderen die studie volgen, kunnen spelletjes spelen op school. 

Indien uw kind die week geen studie hoeft te volgen, gelieve dit dan ook aan te 

duiden op bijgevoegde brief. 

  

Wat hebben de leerlingen nodig? 

  

-        Sportzak met shortje, T-shirt (denk aan de hygiëne en ververs 

regelmatig), sportschoenen of turnpantoffels. 

-        Picknick: boterhammen in boterhamdoos, drankje in flesje(*) en een koek 

of een stuk fruit. 

(*)   De leerlingen kunnen tussen twee sporten drinken. 

Daarom moeten de leerlingen zeker een flesje water mee hebben. Bij het 

middagmaal mag het ook frisdrank zijn. Zorg dat de flesjes goed sluiten! 

  

Wat kost deze sportweek? 
  

De sportweek kost 27 euro. Gelieve dit contant te betalen aan de leerkracht 

ten laatste tegen woensdag 18 september 2018. 

  

We zetten die week allemaal ons sportiefste beentje voor en maken er een 

onvergetelijke week van. Wij kijken er alvast naar uit!  



Juf Hanne, juf Joke en juf Sofie. 

  

  

  

Gelieve deze brief, samen met de bijdrage van 27 euro, 

ingevuld terug te bezorgen aan de juf 

tegen woensdag 18 september 2018 a.u.b. 

  

  

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

  

❏  Ik ………………………………………….… ouder van ……………………………… uit klas ……. 

geef toestemming om mijn kind te laten deelnemen aan de sportklassen 

en betaal hierbij 27 euro. 

  

  

❏  Ik geef geen toestemming. 

         (Uw kind zal de lessen bijwonen in een ander leerjaar.) 

  

  

❏  Ik haal mijn zoon/dochter af aan de sporthal op (fluoriceer): 

  

❖ Maandagavond 

❖  Dinsdagavond 

❖ Woensdagmiddag 

❖ Donderdagavond 

❖ Vrijdagavond 

  

  

❏ Mijn kind zal studie volgen op volgende dagen (fluoriceer): 

      (Wie niet ingeschreven is voor de studie, mag deze vraag overslaan.) 

  

❖  Maandagavond 

❖  Dinsdagavond 

❖  Donderdagavond 

  

Handtekening van de ouders. 

  

  

  

  

  



 

 


