brugge.be

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
Freinetschool De Tandem (Leopold
Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis) en
Basisschool Mozaïek (Pastorieweg 4, 8310
Sint-Kruis) 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 je contact opnemen met de brede school
coördinator van de Freinetschool De Tandem via 050 37 76 78 of met
de directeur van de Mozaïek via 050 35 12 10. De betaling gebeurt na de
lessenreeks via factuur of cash.
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?

Hartjesmagie

Geïnspireerd op het
Deugdenproject.
Ontspanningsmomenten,
rustgevende spelletjes,
crea, kristallen …
Kinderen op een ontspannen, intuïtieve en speelse
manier terug tot rust
brengen en leren luisteren
naar hun hart.

Dinsdagen 23
oktober, 6, 13, 20 en
27 november en 4,
11 en 18 december
2018, telkens van
16.30 u. tot 17.30 u.

Leerlingen van
6 tot 8 jaar

24 euro
(voor 8 sessies
van 1 uur)

Wil je acteren, bewegen
a.d.h.v. expressie, je
uitleven in een droomrol, voor een uur prins,
tovenaar of zeerover zijn …
Dan zal Emma je dromen
en fantasie werkelijkheid
laten worden.

Maandagen 22
oktober, 5, 12, 19 en
26 november en 3,
10 en 17 december
2018, telkens van
16.30 u. tot 17.30 u.

Leerlingen van
4 tot 8 jaar
(van 2de kleuter tot
2de leejaar)

Lucas Verdru, leermeester
lichamelijke opvoeding,
neemt je mee op een
wekelijkse avonturentocht
met de mountainbike.

Donderdagen 18 en
25 oktober, 8, 15,
22 en 29 november
en 6, 13 en 20
december 2018
telkens van 16.30 u.
tot 17.30 u.

Leerlingen
van 9 tot 12 jaar

Drama met
Emma

Mountainbiken met
Lucas

Gaat door op de
zolder van Rinkelbel

24 euro
(voor 8 sessies
van 1 uur)

Gaat door op de
zolder van Rinkelbel

Gaat door in de
Freinetschool
de Tandem
Eigen mountainbike meebrengen!

27 euro
(voor 9 sessies
van 1 uur)

Activiteit Wat?

Wanneer?

Voor wie?

Kostprijs?

Zwemclub

Zwem je graag en ligt
daar je echte interesse?
Misschien iets voor jou!

Vrijdagen 19
oktober, 9, 23 en 30
november en
7 december 2018 en
11, 18 en 25 januari
2019, telkens
van 16.30 u. tot
17.30 u..

Leerlingen van
9 en 10 jaar

24 euro
(voor 8 sessies
van 1 uur)

Verschillende soorten
sporten komen aan bod
in de lessenreeks van
9 sessies.

Dinsdagen 16 en 23
oktober, 6, 13, 20
en 27 november en
4 december 2018 en
8, 15 en 22 januari
2019, telkens van
16.30 u. tot 17.30 u.

Leerlingen van
7 en 8 jaar
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Omnisport

Gaat door in het
Interbad (organisatie van BS Mozaïek)

Gaat door in de
BS Mozaïek

30 euro
(voor 10 sessies
van 1 uur)

