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Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels 

 

                                                                 Aan de ouder(s) van onze leerlingen                

                                                                      

 

 

 

 

Betreft : deelname aan de sportsterrendagen. 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Op donderdag 4 oktober nemen de kinderen van het 5de en 6de leerjaar deel aan de sportsterrendagen. 

Dit is een organisatie van Sport Vlaanderen die doorgaat te Blankenberge. 

“Sport daagt je uit” is een evenement opgedeeld in 2 tijdzones : een halve dag in de sportzone en een 

halve dag in de uitleefzone. In de sportbattlezones doorlopen de leerlingen telkens 4 sportinitiaties met 

sportbattles. Na 35 min. schuiven zij door naar een volgende sportstand binnen hun blok van 4 

toegewezen activiteiten. In een andere zone  krijgen de leerlingen strandsporten. 

Tijdens de sportbattles kunnen de leerlingen sportsterren verdienen voor de school volgens 4 

categorieën : de beste, fair play , inzet en pechvogel. Ook de leerkrachten kunnen sterren verdienen 

door deel te nemen in de stand fietsen op rollen. …. 

Op het eind van de dag is er nog een demonstratie dans voorzien en proberen alle leerlingen samen het 

wereldrecord massadans te verbreken. Als afsluiter is er een prijsuitreiking van de sportsterren. 

Je ziet een dag vol plezier! 

 

• Prijs voor deze fantastische sportdag : €12 (bus + activiteit) en komt op de rekening van 

oktober. De vriendenkring van de school zorgt hier tevens al voor dat ietsje meer en legt per 

kind €2.50 bij. 

• Wat nemen we me? Pick-nick voor de middag, een drankje, een tussendoortje. 

• Wat trekken we aan? Sportieve kledij (aangepast aan de weersvoorspellingen) Eventueel 

reservekledij + fluo-hesje 

• Waar stoppen we dit in? In een stevige rugzak  

• Vertrek op school om 8u40 en terug vertrekken vanuit Blankenberge tussen 16u15 en 16u30. 

 

Hopelijk beleven de kinderen een onvergetelijke dag! 

 

Directie en leerkrachten 

_________________________________________________________________________________ 

  

Ik geef hierbij toestemming dat mijn zoon/dochter ……………………………………………………………………………………. 

 

leerling uit klas …………….. deelneemt aan de sportsterrendagen. 

 

 

                                                                                      handtekening ouder, 

mailto:secretariaat@sbsstmichiels.be

