vzw Katholieke Basisschool van Zemst

Brusselsesteenweg 23, 1980 Zemst  Tel: 015/61 03 31  Fax: 015/61 71 44  E-mail: school@tuimeling.be  Website: www.tuimeling.be

Zemst, 14 mei 2018
Beste ouders van het vijfde en zesde leerjaar,
Op woensdag 23 mei wordt er door de Vlaamse Schoolsportvereniging zwemspetters met rope-skipping &
vechtsporten g6organiseerd.
Bij de ‘zwemspetters’ ligt de nadruk meer op ‘zwemplezier’ (met allerlei materialen) en minder op ‘zwemprestaties’.
Bijkomend krijgen de kinderen ook een initiatiesessie rope-skipping of vechtsproten. (ze kiezen één van beiden)
Alle kinderen die wensen deel te nemen vragen wij onderstaand strookje, snel, ingevuld aan de leerkracht terug te
bezorgen.
Let op, enkel leerlingen die hun zwembrevet van 25m reeds behaalden mogen hieraan deelnemen!
Vergeet natuurlijk niet je zwempak én aangepaste kleding (ook sportschoenen) voor de bijkomende
sportactiviteit.

De activiteiten verlopen van 13.00 uur tot 16.00 uur.
- Leerlingen kunnen rechtstreeks naar de inkomhal van het zwembad te Hofstade gaan. Afspraak
daar om 12.50 uur.Afhalen gebeurt eveneens aan de inkomhal om 16.00 uur.
- Leerlingen kunnen via de school vertrekken en terugkomen. Zij maken de verplaatsing per fiets.
We vertrekken aan de school te 12.00 uur en zijn terug op school rond 16.30 uur.
Met sportieve groeten,
de klasleerkrachten
meester Gi



Fietshelm en fluo-vestje zijn ten zeerste aangeraden. De school beschikt zelf ook over een

aantal exemplaren. Kinderen die zelf geen helm of fluo-vestje hebben zullen er een van de school gebruiken.
Zorg ook dat je fiets technisch in orde is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag deze strook snel aan de leerkracht bezorgen.
De ouders van ............................................................... geven hun dochter/zoon toelating deel te nemen aan
de ‘zwemspetters met dans & vechtsport’ op woensdag 23 mei te Hofstade.
Aanduiden wat past!
O Dochter/Zoon zal om 12.50 uur aan de inkom van het zwembad zijn en om 16.00 uur terug opgehaald
worden aan de inkom van het zwembad.
O Dochter/Zoon zal de verplaatsing, van en terug naar de school, per fiets maken.
O Dochter/Zoon mag nadien vanaf de school alleen naar huis fietsen.
O Dochter/Zoon mag nadien vanaf de school NIET alleen naar huis fietsen en wordt afgehaald op
school.
O Dochter/Zoon kiest bijkomend voor ROPE-SKIPPING.
O Dochter/Zoon kiest bijkomend voor VECHTSPORT.
Handtekening ouder,

