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Lembeke 27 september 2017 

Beste ouders  

 

Om de speeltijd van de kinderen van de lagere school aangenaam in te vullen zouden we willen 

verder gaan  met het speelmateriaal van de maand.  

 

De kinderen mogen dan gedurende een maand dagelijks sport-en spelmateriaal meebrengen in het 

thema om mee te spelen tijdens de speeltijden.  

 

Tijdens de turnlessen maken ze kennis met het materiaal en zien ze welke spelletjes ze er 

kunnen mee spelen. Zo kunnen ze zich dan op een actieve, gezonde  en sociale manier bezig 

houden  tijdens de pauzes.  

 

Hier volgen de maanden en welk thema er zal aangeboden worden: 

 

 Oktober: Alles met de bal: grote en kleine ballen, softballen, balletje aan de voet, 

jongleerballetjes,… (geen lederen voetballen en andere harde ballen)  

 November: Volksspelen en oude spelen : sjoelbak, blikwerpen,  

 December: Springtouwen en elastieken 

 In de wintermaanden bij sneeuw: sleeën  

 Januari: Circusspelen: diabolo, chinees bordje, jongleren,…  

 Februari: Alles met de bal: grote en kleine ballen, softballen, balletje aan de voet, 

jongleerballetjes,… (geen lederen voetballen en andere harde ballen)  

 Maart: Hinkelspelen en krijttekenen  

 April: Springtouwen en elastieken 

 Mei: Klein materiaal zoals knikkers, bikkels, gezelschapsspelen: mikado, kaartspel, 

kwartet,…  

 Juni: Strand-en slagspelen: badminton, strandballen, racketjes, paletjes,…  

Het is zeker niet de bedoeling  om nieuw materiaal aan te kopen voor uw kind. Wat uw kind heeft 

in het thema, mag het meebrengen naar school, maar  brengt het wel op eigen 

verantwoordelijkheid mee. De school zal ook steeds materiaal ter beschikking stellen. Gelieve 

het materiaal steeds van naam te voorzien en in een plastiek zak te steken.  

 

Het speelmateriaal van de maand zal ook gecommuniceerd worden op de website van de school.  

 

We zouden hiermee starten op maandag 2 oktober, dus laat de balletjes maar komen…  

 

Sportieve groeten 

 

Juf Marjolein  
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