
 
 
 

Betreft: middagactiviteiten  6 januari 2020 
 
 
Beste ouders, 
 
Zoals in de bundel van de naschoolse activiteiten in september werd vermeld, gingen de              
middagactiviteiten yoga en verhalenfee op maandag, hartjesmagie op dinsdag en knutselen met            
natuurlijk materiaal op donderdag  door tot aan de kerstvakantie. 
 
In dit tweede trimester worden deze activiteiten opnieuw aangeboden en is er een nieuwe kans tot 
inschrijving van de nieuwe reeksen. Voor het knutselen met natuurlijk materiaal worden eerst de kinderen 
op de wachtlijst van september gecontacteerd. 
Indien je je kind wenst in te schrijven kan je dit registreren via deze link, 
https://forms.gle/TVgoeHWVLoFV3qMa7.  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Karel de Goede VZW 

https://forms.gle/TVgoeHWVLoFV3qMa7


 
 

DE VERHALENFEE - TRIMESTER 2 - 2019-2020 

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  doen we een korte knutselopdracht of maken we onze eigen interpretatie van 
het verhaal door bijvoorbeeld het verhaal na te spelen … 
Meer info over de verhalenfee vind je op  www.vzwroots.be (zie: verhalen) 

WANNEER ? 
➔ Op maandagmiddag van 12.30u – 13.15u 
➔ Data: elke week vanaf  januari, tot aan het paasverlof. (11 lessen) 

VOOR WIE ? 
➔ Alle kinderen die houden van verhalen uit 3e kleuter en 1e leerjaar. (max. 15 kinderen) 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 13,- 

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 - TRIMESTER 2 - 2019-2020 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

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

Karel de Goede VZW 

http://www.vzwroots.be/


 
 

YOGA - TRIMESTER 2 - 2019-2020 

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 (eerste les start de week van 13 januari - de week van 16 maart is 

er geen yogales) 

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 Nusi uit studio Pure Yoga 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 60,- voor 10 lessen tot aan de paasvakantie 

HOE BETAAL JE ? 
➔ Je stort het bedrag van € 60,- op rekeningnummer BE14 7506 4611 9283 Pure Yoga met 

vermelding naam. 

 

YOGA - TRIMESTER 2 - 2019-2020 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

schrijft in voor yoga op  

❏ maandagmiddag (kleuter – L1)  

❏ dinsdagmiddag (L2 – L6)  

Karel de Goede VZW 



 
 

HARTJESMAGIE - TRIMESTER 2 - 2019-2020 
"Tijdens Hartjesmagie leert je kind op een speelse manier mediteren. Je oogappel gaat aan 

de slag met rustgevende spelletjes, duikt in de boeiende wereld van kristallen en laat zijn 

creatieve vingertjes de vrije loop met tal van knutselwerkjes. Het belangrijkste van deze 

magische workshop? Je kind keert huiswaarts met een koffer vol meditatievaardigheden 

waarmee hij in elke fase van zijn leven telkens opnieuw tot rust kan komen. 

Wekelijks komen er in de workshop waarden aan bod, zoals zelfvertrouwen, respect, 

dankbaarheid, vriendelijkheid en nog vele andere. Tijdens 'Hartjesmagie' worden de 

kinderen zich al spelenderwijs weer bewust van hun waarden en leren ze ermee omgaan in hun dagelijks 

leven.  Meer info op: www.kiyashi.be." 

WANNEER ? 
➔ Op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.15u.  
➔ Data: elke week vanaf 14 januari. ( tot aan de paasvakantie) 

VOOR WIE ? 
➔ 4de, 5de en 6de leerjaar. 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 60,50 voor 11 sessies 

WAAR GAAT DIT DOOR ? 
➔ Tweede klas in kleutergang. 

WIE GEEFT DE ACTIVITEIT ? 
➔ Kathy Metdenancxt. 

HOE BETAAL JE ? 
➔ Je stort het bedrag van € 60,50 op rekeningnummer BE77 6105 9754 4242 t.n.v. Kathy               

Metdenancxt met vermelding van "naam van je kind + Hartjesmagie + Sint Andreas". 

 

HARTJESMAGIE - TRIMESTER 2 - 2019-2020 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

schrijft in voor Hartjesmagie op dinsdag. 

Karel de Goede VZW 

http://www.kiyashi.be/

