vzw Parochiale Scholen van Termien – ondernemingsnummer 0410.756.594
G.V. Kleuterschool
Plattewijerstraat 4
3600 Genk
Tel. 089 36 78 13
Fax 089 36 78 14
secretariaat@deschom.be

G.V. Lagere school
De Schom 8
3600 Genk
Tel. 089 36 78 13
Fax 089 36 78 14
secretariaat@deschom.be

Bewegingsopvoeding

Lid van vzw “de Speling” – scholengemeenschap katholiek basisonderwijs Genk

KLEUTERTURNEN
Naast de vele bewegingsoefeningen in de klas krijgen de kinderen wekelijks 2 uurtjes bewegingsopvoeding in een
apart lokaal door de leerkracht bewegingsopvoeding.
Voor het turnen in de kleuterschool willen we vragen om je kind turnpantoffels mee te geven
(die op school bewaard worden).
Eenvoudige witte turnpantoffels of sportschoenen met een witte zool.
Gelieve de naam van uw kind op de zolen van deze pantoffels te noteren.
Graag uw kind ook van sportieve en makkelijke kleding voorzien op de dagen (wordt meegedeeld tijdens de eerste
schoolweek) dat hij/zij gaat turnen.
TURNEN LAGERE SCHOOL
Per week krijgen ook de leerlingen van de lagere school 2 lestijden bewegingsopvoeding, gegeven door de
leermeesters lichamelijke opvoeding.
Opdat deze lessen optimale omstandigheden gegeven kunnen worden, wordt van de leerlingen een bepaalde
uitrusting vereist.
De inhoud van een volwaardige turnzak bevat een turnbroekje, een turnbloesje én turnschoenen (dit alles
voorzien van de volledige naam van het kind).
Witte turnpantoffels of sportschoenen met een lichte zool.
Deze schoenen blijven op school en worden enkel gedragen tijdens de turnlessen.
Het turnbroekje en turnbloesje zijn uniform voor iedereen en kunnen via onderstaand invulstrookje besteld worden.
Het verschuldigde bedrag zal u terugvinden op de eerstvolgende schoolrekening.
BESTELSTROOKJE – ingevuld afgeven op school of mailen naar secretariaat@deschom.be
Voor ................................................................................................ (naam + voornaam) uit klas .............. bestel ik een:
O T-shirt
O
O
O

maat 140
maat 152
maat 164
maat 176

O T-shirt
O
O

maat S
maat M
maat L

O broekje maat 128
O
maat 140
O
maat 152
O
maat 164
O
maat 176

€ 7,50 (kindermaten)

€ 8,00 (jeugdmaten)

€ 7,50

Handtekening
.............................................................

