Genk “ Gezond en in beweging “
Sporteldag voor onze 5-jarige kleuters
Beste ouders,
Op donderdag 25 oktober 2018 vindt de sporteldag plaats voor de vijfjarige
kleuters van de Genkse Lagere Scholen . Dit initiatief, in samenwerking met de stad
Genk en overkoepelende onderwijsnetten, wordt genomen om reeds op jonge
leeftijd het belang te duiden van “een gezonde geest in een gezond lichaam”.Omdat
dit evenement een hele organisatie vereist en meer dan 500 vijfjarige kleuters
betreft, zullen de groepen opgesplitst worden in de voor- en namiddag. Onze school
gaat namiddag naar deze sporteldag.
We zijn nog op zoek naar bereidwillige ouders die onze kleuters met de auto
naar het sportcentrum en terug naar school kunnen brengen. We zijn met een
groep van 22 kleuters. Dus hebben we verschillende auto's nodig. Ook zoeken
we nog enkele ouders die onze kleuters mee willen begeleiden tijdens deze
sporteldag. Laat tijdig weten aan de leidsters van de Regenbooggroep als je
kan meehelpen en/of kan rijden.
Het vertrek op school wordt voorzien om 12u15 .
We zullen terug op school zijn om 15u15.
De leidsters zullen zelf water en koekjes meenemen zodat de boekentassen op
school kunnen blijven. Verder vragen we om de kleuters
sportief aan te kleden. Een jogging ( sportieve kledij ) en
sportieve schoenen zijn verplicht !
Met sportieve groeten
De Directeur en het kleuterteam.
---------------------------------------------------------------------Gelieve in te vullen en terug te bezorgen aan de leidsters van je kleuter.
Ouder / grootouder van ............................ uit de Regenbooggroep
0 kan een groepje kleuters met een juf begeleiden tijdens de sporteldag.
0 kan ....... kleuters om 12u15 brengen naar het sportcentrum.
0 kan ...... kleuters om 14u50 terug brengen naar school.
vzw. ‘Katholieke Centrumscholen Genk’ - Maatschappelijke zetel : Grotestraat 25 3600 Genk
Lid van vzw. ‘De Speling’ Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk
www . broederschool – genk . be

