
   
 

 

 

 

 

 

             

 

Brief 

 

    Kessel-Lo, 2 oktober 2019 
 

Beste ouder(s)  
 

Een nieuwe speelplaats, vraagt ook een nieuw speelplaatsbeleid. 
Een van de pijlers van dat speelplaatsbeleid wordt het aanbieden 
van spelmateriaal en spelactiviteiten.  
 

In een eerste fase gaan we van start met een beperkt aanbod aan 
middagclubjes.  Dit is het voorlopige aanbod: 
 

Speelzaal (tafeltennis, tafelvoetbal, sjoelbak, 4 op een rij) 
Maandag voor het 5e en 6e lj - Vrijdag voor het 3e en 4e lj 

 

Acrogym (vaste groep) 
Maandag voor het 1e, 2e, 3e en 4e lj 

 

Bouwclub 
Dinsdag afwisselend voor het 3e en 4e lj of het 5e en 6e lj 

 

Gezelschapspellen en kinderdans 
Donderdag afwisselend voor het 1e en 2e lj of het 3e en 4e lj 

 

Dansclub (vaste groep) 

Vrijdag voor het 5e en 6e lj 
 

Om iedereen de kans te geven om aan een flexiclubje deel te 
nemen, werken we hiervoor met dagtickets die verdeeld worden. 
We zorgen er uiteraard voor dat iedereen die interesse voor een 
clubje heeft, gespreid aan bod komt. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Geert VANDERMEULEN 
Directeur   
 
geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be 
0499 88 55 31 
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middagclubjes.  Dit is het voorlopige aanbod: 
 

Speelzaal (tafeltennis, tafelvoetbal, sjoelbak, 4 op een rij) 

Maandag voor het 5e en 6e lj - Vrijdag voor het 3e en 4e lj 
 

Acrogym (vaste groep) 
Maandag voor het 1e, 2e, 3e en 4e lj 

 

Bouwclub 
Dinsdag afwisselend voor het 3e en 4e lj of het 5e en 6e lj 

 

Gezelschapspellen en kinderdans 
Donderdag afwisselend voor het 1e en 2e lj of het 3e en 4e lj 

 

Dansclub (vaste groep) 
Vrijdag voor het 5e en 6e lj 

 

Om iedereen de kans te geven om aan een flexiclubje deel te 
nemen, werken we hiervoor met dagtickets die verdeeld worden. 
We zorgen er uiteraard voor dat iedereen die interesse voor een 

clubje heeft, gespreid aan bod komt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Geert VANDERMEULEN 
Directeur   
 
geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be 
0499 88 55 31                  

 

 

 

                     MIDDAGCLUBJES 


