Beste ouders,
Zoals jullie misschien al weten, bieden we binnen onze RAKKER-werking een aantal lessen aan.
Voor de eerste periode bestaat ons aanbod uit: vlaggenzwaaien, voetbal, atletiek, knutselen, mindfulness en kleuterdans.


De voetbalinitiatie wordt gegeven door Kristof De Smet (trainer U9 FC Kerksken).



Ine Vanden Bogaert zal de knutselactiviteit begeleiden.



De initiatielessen atletiek worden gegeven door meester Stijn.



De dansles zal plaatsvinden onder de deskundige begeleiding van Stephanie Vlasschaert.



Herman Buyl zal de kinderen leren vendelzwaaien. Hij is voorzitter en choreograaf van FLAGO vlagkunst vzw.

Deze lessen zijn beperkt in plaats en betalend (€ 2 / les) => vlaggenzwaaien, voetbal, atletiek, kleuterdans
Voor de knutselactiviteit is de kostprijs €3 (inclusief materiaal)
De lessen vinden telkens plaats van 16 uur tot 17 uur.


Mindfulness: Er zal voor het 4de, 5de en 6de leerjaar een lessenreeks (8 beurten) georganiseerd worden.
Voor deze lessenreeks zal je via een apart inschrijvingsformulier moeten inschrijven. Meer info volgt later.

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 =>

data en info inschrijvingen: z.o.z.

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 9 SEPTEMBER 2018.
De inschrijvingen gebeuren enkel online.
www.debloesem.net => logo RAKKER / inschrijvingen

Activiteit

Data

dinsdag 11 september 2018

Knutselen bloem

1e en 2e

12

donderdag 13 september 2018

Vendelzwaaien

3de 4de

16

dinsdag 18 september 2018

Vendelzwaaien

5e en 6e

16

donderdag 20 september 2018

Voetbal

2e 3e

16

dinsdag 25 september 2018

Capoeira

4e,5e en 6e

16

donderdag 27 september 2018

Voetbal

2e 3e

16

dinsdag 2 oktober 2018

Voetbal

geel, groen, en 1e

16

donderdag 4 oktober 2018

Atletiek

4e, 5e en 6e

20

vrijdag 5 oktober 2018

Mindfulness

4e, 5e en 6e

14

donderdag 11 oktober 2018

Atletiek

1e, 2e en 3e

20

vrijdag 12 oktober 2018

Mindfulness

4e, 5e en 6e

14

donderdag 18 oktober 2018

Mindfulness

4e, 5e en 6e

14

dinsdag 9 oktober 2018
dinsdag 16 oktober 2018

Capoeira
Kleuterdans

doelgroep

1e, 2e en 3e
geel, groen en rood

De lessen vinden telkens plaats van 16 uur tot 17 uur.
Voor vragen of opmerkingen: stijn.beerens@debloesem.net
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Activiteit

doelgroep

max aantal
deelnemers

Data

max aantal
deelnemers

INSCHRIJVEN KAN TOT 9 SEPTEMBER 2018.

