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BREDE
SCHOOL

Nog op zoek naar een
naschoolse activiteit
voor je zoon of dochter
in de buurt?

Dan is er goed nieuws!
Met steun van stad Brugge organiseren
Basisschool Ter Poorten (Stationsstraat
25, 8380 Lissewege) en Basisschool De
Lisblomme (Zeebruggelaan 41-43,
8380 Lissewege) het hele schooljaar een
breed aanbod van naschoolse activiteiten.
Die zijn uiteraard toegankelijk voor kinderen
uit de school, maar ook kinderen uit de
buurt, die ingeschreven zijn in een andere
school, kunnen deelnemen aan het aanbod.

Interesse?
Op de achterkant van deze flyer vind je een overzicht van alle activiteiten
die doorgaan in het eerste trimester.
Voor meer info kan u contact opnemen met de directeurs van de
betrokken scholen, respectievelijk via 050 54 48 28 of 050 55 10 71.
De betaling gebeurt voor of bij aanvang van een lessenreeks.
Inschrijven kan enkel en alleen online. De online-inschrijvingen
gebeuren via de website van stad Brugge met volgende link
www.brugge.be/brede-school-naschoolse-activiteiten en starten op
vrijdag 5 oktober om 8 uur en worden afgesloten
op woensdag 10 oktober om 22 uur.
De school reikt, op vraag, een fiscaal attest uit.
Kinderen kunnen genieten van een verlaagd tarief bij het tonen van een
bewijs van verhoogde tegemoetkoming en zijn ten alle tijden verzekerd
via een polis van de stad Brugge.

Vragen?
Contacteer Chris Deloof (Onderwijsdeskundige stad Brugge)
via 050 47 54 74 of chris.deloof@brugge.be

Activiteit Wat?

Wanneer?

Voor wie?

Kostprijs?

Kleuteryoga

Yoga is ontspannend en
is gezond. Onze kinderen
worden vaak overprikkeld.
Yoga kan daarin helpen!
Kinderen leren zich te concentreren en behalve rust
in het hoofd krijgt een kind
er ook meer zelfvertrouwen
door.

Maandagen 15 en
22 oktober 2018,
telkens van 15.45 u.
tot 16.45 u.

2de en 3de kleuter

5 euro
(voor 2 sessies
van 1 uur)

Kinderen kunnen op een
speelse manier kennis
maken met Yogaoefeningen. We streven
naar een positief
zelfbeeld, vertrouwen
en innerlijke rust.

Maandagen 5, 12 en
19 november 2018,
telkens van 15.45 u.
tot 16.45 u.

1ste en 2de leerjaar

Laat je meevoeren op het
ritme van de muziek en
kom samen dansen.

Dinsdagen 27
november en 4,
11 en 18 december
2018, telkens van
15.45 u. tot 16.45 u.

1ste en 2de leerjaar

Kinderen gaan creatief aan
de slag met een waaier van
verschillende materialen.

Donderdagen 8, 15,
22 en 29 november
en 6 december
2018, telkens van
16.00 u tot 17.00 u.

Voor kleuters
van 4 tot 6 jaar

Yoga

Dans

Creatief
Knutselatelier

Gaat door in de
BS Ter Poorten

Gaat door in de
BS Ter Poorten

Gaat door in de
BS Ter Poorten

Gaat door in de
BS De Lisblomme

7,5 euro
(voor 3 sessies
van 1 uur)

10 euro
(voor 4 sessies
van 1 uur)

12,5 euro
(voor 5 sessies
van 1 uur)
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