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MIDDAGSPORT 3
de

 & 4
de

 leerjaar 

16 september 2020 

 
 

Beste ouders,                  

 

Op 28 september starten we met middagsport voor de 2
de

 graad. Zo krijgen het 3
de

 en het 4
de

 leerjaar afwisselend 

op maandagmiddag van 12.30 uur tot 13.00 uur sport. In eerste instantie als voorbereiding op het tussen vier vuren 

tornooi (3
de

 leerjaar) en ringstick tornooi (4
de

  leerjaar). Voor de juiste oefendata verwijzen wij naar de 

jaarkalender. 

S3 = middagsport 3
de

 leerjaar 

S4 = middagsport 4
de

 leerjaar 

 

Concreet : 

- Voor het 3
de

 leerjaar : voorbereiding tussen vier vuren tot 1 februari (10 februari tornooi). Dit alleen voor de 

kinderen die deelnemen aan het tornooi.                                          

Vanaf  22 februari voor iedereen van het 3
de

 leerjaar : inoefenen van verschillende balvaardigheden en 

aanleren ringstick. 

- Voor het 4
de

 leerjaar : voorbereiding ringstick tot 14 december (16 december tornooi). Dit alleen voor de 

kinderen die deelnemen aan het tornooi.             

Vanaf 11 januari voor iedereen van het 4
de

 leerjaar : aanleren en inoefenen netbal, handbal en peanutbal. 

 

Twee weken voor het tornooi krijgt elke deelne(e)m(st)er een brief met de nodige inlichtingen. Om de 

voorbereidingen vlot van start te laten gaan, zouden wij graag hebben dat u onderstaand strookje invult en zo vlug 

mogelijk terugbezorgt. 

 

Sportieve groeten, 

juf Vera en directeur Peter 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

........................................................................................................, leerling van de .....  klas, neemt deel aan het tussen 

vier vuren tornooi  (3
de

 leerjaar ) / ringstick tornooi (4
de

 leerjaar) en de volgende voorbereiding(en) : 

 

O tussen vier vuren (3
de

 leerjaar) 

O ringstick (4
de

 leerjaar)                                                                                                                     

O balvaardigheden en aanleren ringstick (3
de

 leerjaar) 

O aanleren en inoefenen netbal, handbal en peanutbal (4
de

 leerjaar)                                      

O zal NIET deelnemen                                    

 

 Handtekening van de ouder, 


