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Betreft: middagactiviteiten                   19 december 2018 
 
 
Beste ouders, 
 
Zoals in de bundel van de naschoolse activiteiten in september werd vermeld, gaan de middagactiviteiten 
yoga op maandag en dinsdag, Franse les op maandag en vrijdag en de verhalenfee op maandag door tot 
aan de kerstvakantie. 
 
Na de kerstvakantie worden deze activiteiten opnieuw aangeboden en is er een nieuwe kans tot 
inschrijving van de nieuwe reeksen.  
Indien je je kind wenst in te schrijven kan je dit registreren via deze link, 
https://goo.gl/forms/gGbE2MKf0RqsvHis2.  
Schrijf je je kind toch liever in via een strookje, mogen wij  dan vragen om dit af te drukken, in te vullen en 
af te geven aan de klastitularis.   
 
 
De andere naschoolse activiteiten lopen gewoon verder en hoeft er niet opnieuw worden ingeschreven. 
 
Vriendelijke groet 
Het schoolteam 
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De verhalenfee 

Houd je van verhalen? Dan is deze verhalenreeks misschien wel iets voor jou. 
Elke maandagmiddag wacht ik, de verhalenfee, jou op in de sprookjesklas. We werken er hoofdzakelijk 
met sprookjes en maken het verhaal levendig: mee-kwaken, musiceren of bewegen … Alles kan, want je 
wordt uitgenodigd om op je eigen manier deel te nemen aan het verhaal! 
Na het interactieve verhaal van ongeveer een kwartiertje doen we een knutselopdracht. Tekenen, het 
maken van toverpapier of een eigen muziekinstrument: het zijn maar enkele knutselvoorbeelden die in 
deze reeks aan bod komen. Verhaal je mee?  
Meer info over de verhalenfee vind je op   zinneprikker.wordpress.com of www.vzwroots.be (zie: verhalen) 
 
Wanneer? 
Op maandagmiddag van 12.30u – 13.15u 
Data: elke week vanaf  7 januari, tot aan het paasverlof. (12 lessen) 
 
Voor wie? 
Alle kinderen die houden van verhalen uit 3e kleuter en 1e leerjaar. (max. 15 kinderen) 
 
Hoeveel kost dit atelier? 
15 euro 
 
Waar gaat dit door? 
In de sprookjesklas 
 
Wie geeft de les? 
Verhalenfee Ann Vandenbossche 
 
Hoe betaal je? 
De betaling gebeurt via de maandelijkse rekening. 
 
 

DE VERHALENFEE – 2de TRIMESTER 
 

Naam: __________________________ voornaam: __________________________________ 

Klas: __________________________  telefoonnummer: _____________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________________ 

schrijft in voor de verhalenfee op maandagmiddag (K3 – L1) 

 

http://zinneprikker.wordpress.com/
http://www.vzwroots.be/
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Yoga 

Onze kinderen groeien op in een drukke wereld die gericht is op presteren, de beste zijn. Dit geeft een 
enorme stress mee voor de kinderen. Door yoga te doen kunnen ze leren omgaan met deze stress. Ze leren 
zichzelf beter kennen, ontdekken hun talenten en kunnen even op pauze drukken.  
  

Wanneer? 
Op maandag- en dinsdagmiddag 
 
Voor wie? 
Kleuters en L1 op maandagmiddag (min. 8 max. 15 kinderen) 
L2 – L6 op dinsdagmiddag (min. 8 max. 15 kinderen) 
 
Waar gaat dit door? 
In het kleuterturnzaaltje. 
 
Wie geeft de les? 
Docente Leen Vancouillie uit studio Pure Yoga 
 
Hoeveel kost dit atelier? 
€ 50 voor 12 lessen tot aan de paasvakantie 
 
Hoe betaal je? 
Je stort het bedrag van € 50 op rekeningnummer BE 31-7310330074-55 Pure Yoga met vermelding naam. 
 
 

YOGA – 2de TRIMESTER 
 

Naam: __________________________ voornaam: __________________________________ 

Klas: __________________________  telefoonnummer: _____________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________________ 
                                                                                                 
schrijft in voor yoga op  

 maandagmiddag (kleuter – L1)  

 dinsdagmiddag (L2 – L6) 
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Franse creativiteit 

Ontdek de magische kracht van de Franse creativiteit. Op een creatieve en motiverende manier de Franse 
taal oefenen door het tekenen van cartoons. Leer stap voor stap tekenen als een echte cartoonist. Je 
ontdekt de geheime technieken en trucs van het tekenen samen met een echte cartoonist …en dit alles in 
het Frans. 
 
Wanneer? 
Op maandagmiddag van 12.30 tot 13.15u. voor L3 en L4 
Op vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.15u. voor L5 en L6 
Data: Elke week tot aan de paasvakantie 
 
Hoeveel kost dit atelier? 
45 euro 
 
Waar gaat dit door? 
Klas juf Lore, de eilandenklas 
 
Wie geeft de les? 
Illustrator Jean-Bernard Boulnois 
 
Hoe betaal je? 
Je stort het bedrag van € 45 op rekeningnummer BE 32-9795472834-02 Frans met vermelding naam. 
 
 

FRANSE CREATIVITEIT – 2de TRIMESTER 
 

Naam: __________________________ voornaam: __________________________________ 

Klas: __________________________  telefoonnummer: _____________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________________ 
                                                                                                 

 schrijft in voor cartoontekenen in het Frans op maandagmiddag (L3 – L4) 

 schrijft in voor cartoontekenen in het Frans op vrijdagmiddag (L5 – L6) 

 
 


