
 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders en kinderen,  

 

 

Ten einde misverstanden te vermijden volgen hier enkele AFSPRAKEN I.V.M.  

DE LESSEN BEWEGINGSOPVOEDING. 

 

 
 Alle kinderen van de lagere school hebben 2 bewegingsmomenten per week d. w. z. 2 

sport-uren van 50 minuten OF 1 sportuur van 50 minuten en 1 zwembeurt. 

 

 

 Het 2de en het derde leerjaar zwemt gedurende het volledige schooljaar om de 14 

dagen.  

Andere leerjaren zwemmen gedurende een half schooljaar = 8 zwemlessen + 1 

zwembeurt ‘subtropisch’. 

De zwemlessen gaan door in het zwembad ‘Olympos’ te Dendermonde, steeds op 

donderdagvoormiddag. 

Zie specifieke zwemdata per leerjaar. 

 

 

 Alle kinderen van de lagere school dragen tijdens de les bewegingsopvoeding een 

sportuniform van de school. 
  

 

 Gelieve alle kledingstukken  + turntas te voorzien van naam.   

Jaarlijks gaat kledij verloren en dat is jammer. 

 gymschoenen: gympantoffels of sportschoenen met kleurvaste  zolen  nieuwe 

sportvloer! 

 T-shirt en sportbroekje van de school. 

 reservekousen (kunnen worden aangedaan wanneer kind naar school komt 

zonder kousen). 

 

De turntas blijft steeds in de school, op regelmatige tijdstippen (vakantie) krijgen 

de kinderen hun kledij mee naar huis om dit te laten wassen. 

Kinderen van het 5de en 6de leerjaar kunnen turntas steeds meedoen naar huis 

(hygiënische redenen). De volgende bewegingsles dienen ze echter in orde te zijn 

met sportkledij. 



  

 Er worden geen juwelen (van alle aard) gedragen, noch armbandjes (van welk 

materiaal ook) tijdens de lessen bewegingsopvoeding (zie schoolreglement). 

De leerkracht is niet verantwoordelijk indien de kinderen deze toch dragen.  

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun sieraden. 

 

 Kinderen met lange haren zijn verplicht hun haren samen te nemen in een staartje. 

Ze hebben hiervoor een doosje met enkele elastiekjes in hun sporttas zodat ze 

telkens in orde kunnen zijn. 

 

 Gelieve ook zwemtas, zwemkledij, badmuts en handdoeken te voorzien van naam. 

Een gele badmuts wordt omwille van de veiligheid (=herkenningsmiddel), tijdens de 

zwemles verplicht. 

Nieuwe leerlingen en leerlingen van het eerste leerjaar  kunnen deze , eenmalig 

gratis, via de school verkrijgen. Leerlingen die een nieuwe badmuts nodig hebben, 

verloren of stuk, kunnen deze aankopen via de school. Kostprijs is € 3,00. 

 

 

 Indien uw kind niet kan deelnemen aan de lessen bewegingsopvoeding en/of 

zwembeurten, 

voor een langere periode, dan vragen we een doktersattest. 

 

 Indien uw kind een medisch probleem heeft dat van belang kan zijn voor de lessen 

bewegingsopvoeding en/of zwemmen (medicatie, bepaald letsel, …..) dan vragen wij u 

dit aan de betrokken leerkracht of directie mee te delen. Dit in het belang van de 

veiligheid van uw kind. Het spreekt voor zich dat dergelijke gegevens zeer 

vertrouwelijk behandeld worden. 

 

 

Hopend op uw begrip en een fijne samenwerking dank ik u, 

 

 

 

 

SCHELKENS Ingrid 

Leerkracht Bewegingsopvoeding 

 

 

 

 
 
 


