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Lembeke 3 juni 2019 

 

Schoolsportdag voor de peuterklas (Julesklas) en de eerste kleuterklas (lieveheersbeestjes) 

 

Beste ouders 

 

Op vrijdag 14 juni 2019 organiseren we terug een schoolsportdag voor de kleuters. Deze gaat door in de 

gemeentelijke sporthal te Lembeke. 

 

Alle kinderen worden op het gewone uur (vanaf 8.15 u.) op school verwacht.  

 

De hele sportdag wordt georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst.  

 

Volgende activiteiten komen onder andere aan bod: volksdans, springkasteel, 

parcours, knutselactiviteit, … 

De andere activiteiten verklappen we nog liever niet. Zo blijft de rest van het 

programma een verrassing.  

  

Praktisch 

Kledij : - sportieve kledij en sportschoenen 

Meenemen  : - fruit en een drankje (bij voorkeur water) voor de twee pauzes 

  - lunchpakket en een drankje voor ’s middags 

   - zakje reservekledij 

Einde:    - we zijn om 15.40 u. terug op school, je vindt ons op de gewone plek op de speelplaats  

- enkel de kleuters uit de Julesklas (peuters) kunnen om 11.30 u. afgehaald worden in de 

sporthal (die kindjes blijven ’s namiddags thuis) 

 

Bij goed weer eten we ’s middags buiten onze boterhammetjes op. Bij slecht weer maken we er een 

gezellige maaltijd van in de klas. Op deze sportdag kan er dus door de deelnemende kleuters geen warme 

maaltijd gebruikt worden.  

 

De prijs voor deze sportdag bedraagt 6 euro en zal aangerekend worden via de volgende schoolrekening. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Het schoolteam en het team van de sportdienst 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekende ouder(s) verklaart/verklaren dat …………………………………………………………………………………………………… 

uit klas ………………………………………………………………………………………. zal deelnemen aan de sportdag op vrijdag 14 juni. 

en wordt / wordt niet (*) afgehaald  om 11.30 u. in de sporthal (uitsluitend kinderen uit de peuterklas).      

 

Handtekening ouder(s): ………………………………………………………………………………………. 

(*) schrappen wat niet past 
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