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!
Voor de eerste periode bestaat ons aanbod uit: Capoeira, voetbal, atletiek en kleuterdans.


Capoeira is een Braziliaanse (gevechts)dans. Deze lessen zullen gegeven worden door Gerard Kiekens.
 De voetbalinitiatie wordt gegeven door Renilde Clompen. Ze is reeds jaren een gedreven trainster.
 De initiatielessen atletiek worden gegeven door meester Stijn.
 De danslessen zullen plaatsvinden onder de deskundige begeleiding van juf Kim Perdaens.

Als er voor een bepaalde les 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 =>

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

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

INSCHRIJVEN KAN TOT 10 SEPTEMBER 2017.

en klik nogmaals door

De inschrijvingen gebeuren enkel online. Je kan niet meer inschrijven met het inschrijvingsblad.
www.debloesem.net => logo RAKKER / inschrijvingen

INSCHRIJVEN KAN TOT 10 SEPTEMBER 2017
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Planning RAKKER: periode 1

dinsdag 12 september 2017

Capoeira

4de, 5de en 6de

16

do 14 september 2017

Voetbal

groen, geel en 1ste lj

16

dinsdag 19 september 2017

Capoeira

4de, 5de en 6de

16

do 21 september 2017

Voetbal

groen, geel en 1ste lj

16

dinsdag 26 september 2017

Capoeira

1ste, 2de, 3de

16

do 28 september 2017

Voetbal

2de en 3de lj

16

dinsdag 3 oktober 2017

Capoeira

1ste, 2de, 3de

16

do 5 oktober 2017

STEM

dinsdag 10 oktober 2017

Atletiek

3de en 4de leerjaar

25

do 12 oktober 2017

Voetbal

2de en 3de lj

16

dinsdag 17 oktober 2017

Atletiek

3de en 4de leerjaar

25

do 19 oktober 2017

kleutersdans

gele en groene klas

20

dinsdag 24 oktober 2017

kleuterdans

paarse en rode klas

20

Voor vragen of opmerkingen: stijn.beerens@debloesem.net
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