Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels

Aan de ouder(s) van onze leerlingen
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Voor de 27ste maal richt de Sportraad van de Stedelijke Basisschool Sint-Michiels haar jaarlijkse
Sportfeest in op zondag 31 maart 2019 in de afdeling B te Sint-Michielslaan. Op ons sportfeest willen
wij alle kinderen aanzetten tot bewegen en het groepsgevoel versterken. Voor de kleuters zijn er
diverse bewegingsspelletjes die ze onder leiding van hun juf kunnen beleven. De kinderen van het
1ste en 2de leerjaar kunnen in kleine groepjes de uitdaging aangaan: “Sporten tot 100”. Vanaf het
3de leerjaar worden een aantal sportproeven in klasverband afgelegd. Aansluitend is er voor alle
kinderen van het derde t.e.m. het zesde een estafetteloop.
Wij verwachten dat heel veel leerlingen op dit aanbod zullen ingaan. Daarom vragen wij u
onderstaand strookje zo vlug mogelijk ingevuld aan ons terug te bezorgen. Om dit alles in goede
banen te kunnen leiden en de nodige voorzieningen te kunnen treffen, vragen wij u het
inschrijvingsstrookje vóór vrijdag 22 maart 2019 aan de klastitularis te bezorgen.
Programma :
- Kleuters : ‘Spelletjesomloop’ van 15.15 uur tot 16 uur ( De kleuters verzamelen bij de juf in de
kleutertuin gelegen achter de eetzaal.)
- 1ste en 2de leerjaar : ‘Sporten tot 100 ‘ bestaande uit sportproefjes van 13.45 uur tot 14.45 uur
(De leerlingen verzamelen in de kleutertuin.)
- 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar : ‘De 9 sportproeven’ van 13 uur tot 16.30 uur
- Cafetaria en bar met gezellig terras: 12 uur tot 19 uur
- Het deel van de Sint-Michielslaan rechtover de school is voor alle verkeer gesloten zodat de
veiligheid van onze kinderen gewaarborgd blijft.
- Aflossingswedstrijd : start om 17 uur: 3de en 4de leerjaar, aansluitend 5de en 6de leerjaar
Organisatie leerkrachten, sportraad, ouderraad, vriendenkring
Kathleen Roose/Sofie Broeckaert
Directie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ………………………………………………………………………………………………………………… Klas : ………………
zal wel / zal niet deelnemen aan het sportfeest op zondag 31 maart 2019.
Handtekening ouders:

Afdeling A, Rijselstraat 71, 8200 Brugge | t 050 38 44 71 | f 050 38 08 86
Afdeling B, Sint-Michielslaan 33, 8200 Brugge | t 050 38 17 65 | f 050 38 08 86
secretariaat@sbsstmichiels.be | www.gemeenteschool-sintmichiels.be | www.brugge.be

