
 

Brugge, 14 september 2020 

Betreft : middagactiviteiten 

Beste ouder(s) en kinderen, 

Hierbij vinden jullie ons nieuw aanbod van naschoolse activiteiten over de middag en na de schooluren. 
Wij hopen dat de school voor jullie nog leuker, rijker en boeiender wordt. 
Indien je je kind wenst in te schrijven kan je dit registreren via dit webformulier. 
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 ten laatste op vrijdag 18 september 2020.  
Alle activiteiten gaan door onder voorbehoud van een voldoende aantal deelnemers. Bij een te groot aantal                
deelnemers wordt er per trimester gewerkt. 
De meeste activiteiten gaan van start eind september en lopen tot aan de paasvakantie, tenzij anders                
aangegeven. 

Met vriendelijke groet, 
Het schoolteam 

 

 
 

 Karel de Goede VZW 

https://forms.gle/8rEHUkFpBkS7vXHB9


 

DE VERHALENFEE 
Houd je van verhalen? Dan is deze verhalenreeks misschien wel iets voor jou. 
Elke donderdagmiddag 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 donderdagmiddag van 12.30u – 13.15u 
➔ Data: elke week vanaf 1 oktober, tot aan het kerstverlof. (11 lessen) 

VOOR WIE ? 
➔ Alle kinderen die houden van verhalen uit 3de kleuter en  1ste leerjaar. (max. 12 kinderen) 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 15,- 

WAAR GAAT DIT DOOR ? 
➔ In de sprookjesklas  

WIE GEEFT DE ACTIVITEIT ? 
➔ Verhalenfee Ann Vandenbossche. 

HOE BETAAL JE ? 
➔ De betaling gebeurt via de maandelijkse rekening. 

 

DE VERHALENFEE 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

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

 
 

Karel de Goede VZW 

http://www.vzwroots.be/


 

NAAIEN EN BREIEN 

Wie vorig schooljaar startte met het maken van de sweater kan deze nu verder afwerken. 
Na de kerstvakantie wordt er dan gestart met breien voor een nieuw groepje. 

WANNEER ? 
➔ Sweater afwerken op dinsdagmiddag van 12.30 – 13.15u 
➔ Data: elke week vanaf 29 september, tot aan de kerstvakantie. 

VOOR WIE ? 
➔ Kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar die vorig jaar inschreven voor het maken van de sweater. 

 

WAAR GAAT DIT DOOR ? 
➔ In de creaklas op de 2de verdieping. 

WIE GEEFT DE ACTIVITEIT ? 
➔ Juf Veerle en Valérie Kimpe, mama van Mila 

Hebt u naaimateriaal dat thuis in de weg ligt : haakpennen, dikke wol, dikke breinaalden, leuke stofjes, dikke 

naalden of nog een naaimachine … geef ze een nieuw leven op onze school. 

 

NAAIEN EN BREIEN 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

schrijft in voor breien op dinsdagmiddag (L4-5-6).  

 
 

Karel de Goede VZW 



 

 

ENGELSE LES 

Heb je interesse in een andere taal? 
Praat je graag? Wil je spelenderwijs Engels leren spreken en verstaan? 

WANNEER ? 
➔ Tweewekelijks op maandagmiddag van 12.30u tot 13.15u. 
➔ Start op maandag 28 september tot aan de paasvakantie. 

◆ Voor de starters van het Engels in het 2e, 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar in week 1. 
◆ Voor de gevorderden in week 2. 

VOOR WIE ? 
➔ Alle ladies en gentlemen die de Engelse taal op een speelse creatieve manier willen leren.(max. 14 lln.) 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 12,- 

WAAR GAAT DIT DOOR ? 
➔ Klas juf Hanne. 

WIE GEEFT DE ACTIVITEIT ? 
➔ Juf Hanne  

HOE BETAAL JE ? 
➔ De betaling gebeurt via de maandelijkse rekening. 

 

ENGELSE LES 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

❏ schrijft in voor Engelse les op maandagmiddag voor beginners (L2-3-4-5-6) 

❏ schrijft in voor Engelse les op maandagmiddag voor gevorderden (L2-3-4-5-6)  

 
 

Karel de Goede VZW 



 

KLAVIERVAARDIGHEID 

Blind typen met tien vingers bespaart enorm veel tijd. Met het typprogramma Ticken bieden wij een 
complete en individuele leermethode aan. Je leert de letters volgens de Typereflex®-leermethode. Daardoor 
leer je geen saaie, onzinnige lettercombinaties typen, maar direct woordjes en zinnen. Deze leermethode 
halveert de studietijd. Een enorme tijdwinst. 

WANNEER ? 
➔ Op maandagavond van 16.15u tot 17u 
➔ Op donderdagavond van 16.15u tot 17u 
➔ Start op maandag 28 september. 

VOOR WIE ? 
➔ Leerlingen van het 4de , 5de en 6de leerjaar (max. 20 lln.) 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ Voor 25 lessen betaal je € 50,- 

WAAR GAAT DIT DOOR ? 
➔ In de computerklas van de school. 

WIE GEEFT DE ACTIVITEIT ? 
➔ Juf Lies en juf Sabine. 

HOE BETAAL JE ? 
➔ De betaling gebeurt via de maandelijkse rekening. 

 

KLAVIERVAARDIGHEID 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

❏ kan op maandag.  1

❏ kan op donderdag.   2

1 indien mogelijk, graag beide aanduiden 
2 indien mogelijk, graag beide aanduiden 

 
 

Karel de Goede VZW 



 

LEZEN, VOORLEZEN & VERTELLEN 

Een paar lieve leesfeeën hebben tijdens de zomervakantie heel wat toffe boeken geschonken aan onze 
leestuin. 
Samen met een lieve leesfee kan je over de middag gezellig en knus boeken lezen, in een strip duiken, een 
verhaal beluisteren. De leesfee zal ook voorlezen en vertellen. 

WANNEER ? 
➔ Op maandagmiddag van 12.30 tot 13.15u. 
➔ Op vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.15u 
➔ Data: elke week vanaf 28 september, tot einde schooljaar. 

VOOR WIE ? 
➔ 3de kleuter, 1ste , 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.(max. 12 lln.) 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 15,- 

WAAR GAAT DIT DOOR ? 
➔ In de leestuin in blok B. 

WIE GEEFT DE ACTIVITEIT ? 
➔ Op maandag vrijwilligster Francine Steenkiste 
➔ Op vrijdag vrijwilligster Ilka Perquy, mama van Xavie en Zian 

HOE BETAAL JE ? 
➔ De betaling gebeurt via de maandelijkse rekening. 

 

LEZEN, VOORLEZEN & VERTELLEN 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

❏ schrijft in voor lezen op maandag 
❏ schrijft in voor lezen op vrijdag  

 
 

Karel de Goede VZW 



 

KOOR ZINGEN 

In dit atelier leer je de mooiste taal van allemaal, de taal van de muziek.  
Zingen doe je ook samen. Samen met juf Laurence leer je prachtige liedjes zingen in een echt koor. Met                   
dat koor zul je ook af en toe optreden voor de school.  

WANNEER ? 
➔ Op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.15u. 
➔ Data: (voorlopig) tweewekelijks vanaf 29 september, tot aan de paasvakantie. 

VOOR WIE ? 
➔ 1ste , 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 12,- 

WAAR GAAT DIT DOOR ? 
➔ In de Pippi Langkousklas in blok B 

WIE GEEFT DE ACTIVITEIT ? 
➔ Juf Laurence. 

HOE BETAAL JE ? 
➔ De betaling gebeurt via de maandelijkse rekening. 

 

KOOR ZINGEN 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

schrijft in voor koor zingen op dinsdagmiddag.  

 
 

Karel de Goede VZW 



 

GEZELSCHAPSSPELLEN 

Gezelschapsspelletjes hebben een gezelligheidsfunctie. Dammen, Ganzenspel, Monopoly, Vier op een rij, 
Wie is het, Risk, Dokter Bibber, Doolhof, Uno, Regenwormen, Halli Galli, …keuze te over op de 
spellenmiddag. 

WANNEER ? 
➔ Op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.15u. 
➔ Data: elke week vanaf 29 september, tot aan de paasvakantie. 

VOOR WIE ? 
➔ 1ste , 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 15,- 

WAAR GAAT DIT DOOR ? 
➔ In de vlinderklas in blok B. 

WIE GEEFT DE ACTIVITEIT ? 
➔ Juf Hilde. 

HOE BETAAL JE ? 
➔ De betaling gebeurt via de maandelijkse rekening. 

 

GEZELSCHAPSPELLEN 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

schrijft in voor gezelschapsspellen op dinsdagmiddag.  

 
 

Karel de Goede VZW 



 

SCHAKEN 

Zin in een potje schaken? Online schaken tegen de computer? Of wil je je schaakspel verbeteren? Ontdek de 
basisregels bij het schaken en volg de initiatielessen bij meester Tom. 

WANNEER ? 
➔ Op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.15u. 
➔ Data: elke week vanaf 29 september, tot aan de paasvakantie. 

VOOR WIE ? 
➔ 1ste , 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 15,- 

WAAR GAAT DIT DOOR ? 
➔ In de kangoeroeklas van meester Tom. 

WIE LEERT ONS DE TEGENSPE(E)L(ST)ER SCHAAKMAT TE ZETTEN ? 
➔ Meester Tom. 

HOE BETAAL JE ? 
➔ De betaling gebeurt via de maandelijkse rekening. 

 

SCHAKEN 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

schrijft in voor schaken op dinsdagmiddag. 

 

 

AIN JE STAD 

 
 

Karel de Goede VZW 



 

OP STAP IN JE STAD 

 
 
 
Dit jaar gaan we weer op stap in de stad.  Naar aanleiding van de Triënnale van volgend jaar, gaan we tijdens 
onze middagwandeling hedendaagse kunst en architectuur ontdekken. De ene week gaan we op stap en de 
week daarna gaan we wat we gezien hebben creatief verwerken in de klas. 
 Denk eraan om eventueel goede stapschoenen en een regenjas te voorzien op donderdag, want het moet al 
echt stortregenen vooraleer we niet vertrekken. 

WANNEER ? 
➔ Op donderdagmiddag van 12.30 tot 13.20u. 
➔ Data: elke week vanaf 1 oktober, tot aan de paasvakantie. 

VOOR WIE ? 
➔ 1ste , 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar (max. 25 lln.) 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 15,- 

WAAR GAAT DIT DOOR ? 
➔ In onze prachtige stad Brugge. 

WIE BEGELEIDT DE WANDELING ? 
➔ Juf Ann en juf Mieke. 

HOE BETAAL JE ? 
➔ De betaling gebeurt via de maandelijkse rekening. 

 

OP STAP IN JE STAD 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

schrijft in voor historisch wandelen op donderdag.  

 
 

Karel de Goede VZW 



 

HARTJESMAGIE 

"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 maandagmiddag van 12.30 tot 13.15u.  
➔ Op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.15u. 
➔ Data: elke week vanaf 28 september. (voorlopig tot aan de kerstvakantie) 

VOOR WIE ? 
➔ 3de kleuter, 1e en 2de leerjaar op maandag. 
➔ 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar op dinsdag. 

HOEVEEL KOST DIT ATELIER ? 
➔ € 60,5,- 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 € 60,5,- op rekening nummer BE77 6105 9754 4242 t.n.v. Kathy                

Metdenancxt met vermelding van "naam van je kind + Hartjesmagie + Sint Andreas". 
Leerlingen die vorig jaar ingeschreven waren en de 3 geannuleerde sessies (die door de                           

lockdown niet konden doorgaan) reeds betaalden, betalen 44€ ipv 60,5€. Leerlingen die                       

reeds betaalden en niet meer wensen deel te nemen, ontvangen het bedrag terug op hun                             

rekening. 

 

HARTJESMAGIE 

Naam : ____________________________________________________________ 

Klas : ________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

❏ schrijft in voor Hartjesmagie op maandag. (3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar) 

❏ schrijft in voor Hartjesmagie op dinsdag. (3de, 4de , 5de en 6de leerjaar)  

 
 

Karel de Goede VZW 

http://www.kiyashi.be/


 

CITROENCITROENCREATIEF 

Hocus pocus… Simsalabim… Abracadabra… 

Heel hoog en droog, met zicht op de Brugse torens 

is er een atelier vol licht en ruimte. 

als je heel goed rondom je kijkt, 

zie je dat alles vriendelijk gekleurd is... 

Je bent hier hartelijk welkom !! 
 
OM WAT TE DOEN? … om te luisteren, te kijken, te voelen, te ontdekken en te dromen . . . 
. . . over bijzondere bezems, superzachte voeltapijten, kleurrijke druksels, een bonte bende poppen en 
spannend speelgoed. 
OM TE ONTDEKKEN! ...wat je allemaal kan doen met papier, verf, klei, hout, stof,  
wol, vilt, zand, ijzerdraad, glas, gips, houtskool, lino, rubber, stempels en stof. 
JE GELOOFT JE OREN, OGEN EN HANDEN NIET!! 
  
Wat en wanneer? 
Ieder thema loopt over 5 weken. We maken thema per thema bekend via onze facebookpagina 
Kinderatelier Citroencitroencreatief. 
https://www.facebook.com/kinderatelier.citroencitroencreatief.1 
Daar zal je ook telkens de data kunnen terugvinden. 
We komen dan samen in ons groot atelier op woensdagnamiddag van 14u tot 16u 
 (De reeks gaat door vanaf min 7 kinderen per groep) 
De vijfde sessie sluiten we telkens af met een mini-tentoonstelling van iedereen, voor iedereen. Doe je 
mee? 
  
Thema 1 : De data worden binnenkort op Facebook medegedeeld. 
 Voor wie? 
Kinderen van 4-6 jaar vormen het groepje van ‘De juniors’ 
Kinderen van 6-11 jaar vormen het groepje van ‘De seniors’  
We werken in 2 kleine groepjes onder begeleiding van Tineke en Hilde  
Ook kinderen van andere scholen zijn welkom uiteraard! 

 Hoeveel kost dit atelier? 
Per thema/per kind  bedraagt de kostprijs 55 euro voor 5 x 2 vormingsuren, alle materiaal, 
verzekering. Een broer of zus in dezelfde periode betaalt slechts 50 euro. 

 Waar gaat dit door? 
Creaklas (tweede verdieping) van het Sint-Andreasinstituut – Garenmarkt 8 – 8000 Brugge 

Wie geeft de les? 
Tineke Sanders en Hilde Michiels (bij momenten versterkt door artistieke vrienden en studenten) Wij 
zijn allebei dol-enthousiaste creatievelingen maar onze veeleisende jobs laten ons niet altijd toe heel 
veel thema’s te organiseren. Vandaar dat je best via Facebook ons blijft volgen! 

 
 

Karel de Goede VZW 
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Info of inschrijven? 
Om in te schrijven kan je telefoneren naar Tineke Sanders van citroencitroencreatief  
0475 971 372.  
Natuurlijk mag je ons ook mail sturen, citroencitroencreatief@hotmail.com 
We mailen je zeker terug. Zo weet je meteen of er een plaatsje voor jou is gereserveerd. 

 

EXTRA, EXTRA, EXTRA... 

Nog niet alle naschoolse activiteiten staan in deze bundel. Hier vind je nog enkele activiteiten waarvoor je al 
info meekreeg, of zeker nog zal krijgen. 

➔ Naschoolse muziekactiviteiten 
◆ Je kan in onze muziekschool een instrument leren spelen of noten leren lezen. Voor de jongere 

kinderen (derde kleuter en eerste leerjaar) is er ook muzikale expressie op 
zaterdagvoormiddag. 

◆ Deze info krijg je door via de brief van Muziek op School.  
◆ Extra info ? mos@sint-andreas-brugge.be 

➔ Loopcrossen 
◆ Wegens de coronamaatregelen gaan de loopcrossen dit najaar niet door.  

➔ Sport en spel 
◆ In de loop van het jaar organiseren de turnjuffen op dinsdagmiddag sportactiviteiten voor alle 

kinderen.  In een doorschuifsysteem komen alle klassen aan bod. Een greep uit het aanbod : 
speelplaatsspelen, netbal, ...  

◆ De kinderen worden op tijd op de hoogte gebracht. Meespelen is volledig gratis.  
◆ Extra info kan je vinden bij de turnleerkrachten. 
◆ Een overzicht van de gratis aangeboden sport- en spelactiviteiten door turnjuf An en turnjuf 

Joke vind je hier. 
 

MIDDAGSPORT 

 

Dinsdag 29/09/20 steps  L1 

Dinsdag 06/10/20 steps L2 

Dinsdag 13/10/20 steps L3 

Dinsdag 20/10/20 steps L4 

Dinsdag 27/10/20 knikkeren L1-2-3-4-5-6 

Dinsdag 10/11/20 knikkeren L1-2-3-4-5-6 
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Dinsdag 17/11/20 knikkeren L1-2-3-4-5-6 

Dinsdag 24/11/20 trefbal 5A/5B 

Dinsdag 1/12/20 trefbal 5C/5A 

Dinsdag 8/12/20 trefbal 5B/5C 

Dinsdag 5/01/21 Voetbal 6A 

Dinsdag 12/01/21 Voetbal 6B 

Dinsdag 19/01/21 Voetbal 6C 

Dinsdag 26/01/21 voetbal 6A 

Dinsdag 2/02/21 voetbal 6B 

Dinsdag  9/02/21 voetbal  6C 

Dinsdag 23/02/21 voetbal 5A-5B 

Dinsdag 2/03/21 voetbal 5B-5C 

Dinsdag 9/03/21 voetbal 5A-C 

Dinsdag 16/03/21 netbal L5A-B-C 

Dinsdag 23/03/21 netbal L4A-B 

Dinsdag 30/03/21 trefbal L3A-B 

Dinsdag 20/04/21 trefbal  L4A-B 

Dinsdag  27/04/21 rope-skipping L1-2-3 

Dinsdag 4/05/21 Rope-skipping L4-5-6 

Dinsdag 11/05/21 knikkeren L1-2-3-4-5-6 

Dinsdag 18/05/21 knikkeren L1-2-3-4-5-6 

Dinsdag 25/05/21 knikkeren L1-2-3-4-5-6 

Dinsdag 1/06/21 rekkeren L1-2-3-4-5-6 

dinsdag 8/06/21 rekkeren L1-2-3-4-5-6 

 

 
 

Karel de Goede VZW 


