Pulle, 3 september 2021

Beste ouders van de leerlingen uit het 1ste , 2de en 3de leerjaar

Donderdag 9 september 2021 staat er een ‘ Doe aan sport dag ‘ gepland voor alle leerlingen.
Dit initiatief gaat uit van de sportdienst van de gemeente Zandhoven.
Uur: We verzamelen om 8:45 op de parking van de school
De sportdag begint om 9:15 – 11:45
Wat staat er op het programma?
Verschillende clubs zullen aan de sportdag meewerken en dus een activiteit voorzien.
Volgende sport initiaties komen aan bod:
·
Volleybal (reis rond de wereld) – VBC Zandhoven
·
Voetbal (3 à 4 oefeningen) – K. Zandhoven SK
·
Stokpaardenrace – LRV Pulderbos
·
Judo (deze sessie duurt telkens 15 minuten) – Juzando
·
Jujitsu (deze sessie duurt telkens 15 minuten) – Juzando
·
Hapkido (Koreaanse Kung Fu) – Hapkido Spartiates
·
Atletiek (lopen + kogelstoten) – Apso Zandhoven
·
Padel (nog onder voorbehoud)
·
Oriëntatieloop
·
Disc golf
·
Lü speelwand
Meebrengen in een zakje:
·
Sportschoenen met kleurvaste en propere zolen of turnpantoffels
·
Goed humeur
·
Een flesje water en een stukje fruit of koek
Vervoer
We dienen zelf voor vervoer te zorgen.
Daarom doen we een warme oproep naar de ( groot- ) ouders toe.
Je kan je aanmelden door onderstaand strookje ingevuld terug te bezorgen aan de klasjuf tegen
maandag 6 september 2021.
Wij kijken er naar uit om er samen een sportieve dag van te maken.
________________________________________________________________________________
Ik, ( groot- ) ouder van ………………………………………. uit klas …………………….
Kan wel / niet voor vervoer zorgen
Ik kan ………………………. ( aantal kinderen ) vervoeren om 8:45 naar sporthal ’t Veld
Ik kan ……………………… ( aantal kinderen ) ophalen om 11:45 op de parking van sporthal ’t Veld
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