
 

Lagere School 
Pieter De Nefstraat 4 T 014 41 17 02 directie@sjt-lager.be 
2300 Turnhout   www.sjt-lager.be 

    Turnhout, 14 december ‘18 
Betreft: Extra uurtje sport na school 
 
Beste ouders, 
 
Vanaf 7 januari start de 2de periode van ons sportproject “sportsnack”,  dit tot aan de krokusvakantie. Alle 
kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar kunnen zich inschrijven voor één extra uurtje naschoolse sport 
op school. Plezierbeleving en recreatief bewegen staan centraal en de lessen worden aangepast aan de 
leeftijd, de ontwikkeling en de interesse van de kinderen. 
In de 3e periode komt de 3de graad weer aan de beurt.  
 
WANNEER? 
 Maandag van 15.45 – 16.45 uur: 1ste en 2de leerjaar 
 Dinsdag van 15.45 – 16.45 uur: 3de en 4de leerjaar 
WAAR?  
 In de turnzaal. 
WAT HEB JE NODIG? 
 Een drankje en een koek voor de speeltijd van 15.30 uur. Vergeet je turnzak niet.  
PRIJS?  

1ste  en 2de leerjaar : 7  sessies aan 1,80 euro per les, dit maakt 12,60  euro  (maandag 4/02 is een vrije 
dag) 

3de  en 4de leerjaar: 8 sessies aan 1,80 euro per les, dit maakt 14,40  euro  
Dit zal verrekend worden via de schoolrekening van uw zoon/dochter. 

 
OPGELET!  
 Jullie hebben de kans om in te schrijven tot en met 18/12/2018. Maar wees er snel bij want er kunnen 
            maximum 24 leerlingen deelnemen. Dit wil zeggen 24 leerlingen op maandag en 24 
            leerlingen op dinsdag. Snel inschrijven is de boodschap! 
 
De kinderen worden stipt om 16.45 uur afgehaald aan de school aan de fietsenkoer. Indien u uw zoon/dochter 
heeft ingeschreven bij Gabbers en Co, zal hij/zij naar Gabbers en Co gebracht worden om 17.00 uur.  
 
Met sportieve groeten         Annemie Daemen 
Nele Proost – leerkracht LO        Directie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijving SPORTSNACK van 7/01/2019 – 26/02/2019 
 
Naam leerling: ………………………………………………………………………………..……. Klas: ……………… 
 
                              1ste of 2de (maandag)   3de of  4de (dinsdag) 

 

0 Mijn zoon/dochter wordt opgehaald om 16.45 uur 
0 Mijn zoon/dochter mag alleen naar huis 
0 Mijn zoon/dochter gaat naar Gabbers en Co om 17.00 uur 
 
 

Heb je een UiTPAS? Breng een kopie van de UiTPAS binnen op het secretariaat van de school. Sinds dit 
schooljaar kunnen kinderen die een UiTPAS hebben bij de sportsnack korting krijgen.   
 
Handtekening ouder(s): 
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