Beste ouders,
Zoals jullie misschien al weten, bieden we binnen onze RAKKER-werking een specifiek aantal lessen aan.
Deze lessen zijn beperkt in plaats en betalend (€ 2 / les)
Wees er dus snel bij!

|

cursus Engels => 15 lessen = €45.

De lessen gaan telkens door van 16u tot 17u.
De dactylolessen zijn van 16u tot 17u30

Voor de eerste periode bestaat ons aanbod uit: dactylo, Engels, badminton, jiu jitsu, basketbal, dans en een voorleesactiviteit.








De dactylolessen starten op 7 november. De andere data en meer info krijgen de ingeschrevenen rechtstreeks van DACTYLO De Waele.
Lieve Horvath (germaniste) zal de kinderen van het 5de en 6de leerjaar een cursus Engels aanbieden.
De badmintonlessen zullen plaatvinden onder de deskundige begeleiding van Willy Van Delsen. Hij is trainer bij de badmintonclub Nilston in
Erpe – Mere.
Jiu Jitsu wordt gegeven door Remke Den Herder. Zij is lid van MASASHI RYU in Erpe-Mere
De initiatielessen basketbal worden gegeven door meester Stijn.
De danslessen zullen plaatsvinden onder de deskundige begeleiding van Stephanie Vlasschaert.
Juf Evelien (boekenjuf en leerkracht paarse klas) zal voor onze kleuters een voorleesactiviteit voorzien. Aansluitend zal er ook een creatieve
activiteit zijn.

Voor dactylo en Engels kan je niet meer inschrijven. Beide lessenreeksen zijn reeds volzet.

Als er voor bepaalde lessen zeer veel inschrijvingen zijn, kan het zijn dat je kind maar aan 1 van de 2 lessen kan deelnemen.
Je kind krijgt in de week van de desbetreffende les een deelnemerslijst mee naar huis.
De deelnemerslijsten zal je ook online kunnen terugvinden => www.debloesem.net =>

INSCHRIJVEN KAN TOT 11 NOVEMBER 2017

Je kan inschrijven via onze website www.debloesem.net. Klik daar op het logo van onze Rakker

en klik nogmaals door

op inschrijvingen.

Vul daar de nodige gegevens in en kies de juiste activiteit. Klik nadien op VERZENDEN om te bevestigen.

INSCHRIJVEN KAN TOT 11 NOVEMBER 2017.
De inschrijvingen gebeuren enkel online. Je kan niet meer inschrijven met het inschrijvingsblad.
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Voor vragen of opmerkingen: stijn.beerens@debloesem.net
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