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Aan de ouders van de leerlingen uit het 6de leerjaar 
Betreft:  Sportklassen 
 
Beste ouders, 
 
Zoals jullie op de infoavond hebben vernomen, gaan de leerlingen van het zesde leerjaar op sportklassen. Dit 
initiatief is genomen door de schooldirectie en leerkrachten, in samenwerking met de ouderraad. 
We krijgen de kans om via verschillende sportlessen, te werken aan de samenhorigheid en het groepsgevoel van 
onze zesdeklassers. Deze activiteit zal doorgaan van maandagmorgen 6 januari ’20 tot en met vrijdag 10 
januari ’20. Samen met de klastitularissen en sportmonitoren verblijven we 5 dagen in het centrum Sport-
Vlaanderen Herentals.  
 
Op maandag 6 januari ’20 verwachten we de leerlingen op de speelplaats van het groot college aan de dreef 
(ingang Koningin Astridlaan). Daar vertrekken we omstreeks 08.45 uur met de bus. De leerlingen mogen vrijdag 
10 januari ‘20 aan het sporthome Sport-Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60 in Herentals opgehaald worden tussen 
14.30 uur en 15.00 uur. Eventueel onderling afspreken om te carpoolen.   
 
Op de dagorde staan sportactiviteiten en initiaties (o.a. schaatsen, judo en boogschieten) in de voor- en namiddag 
en aangepaste ontspanningsmogelijkheden tijdens de avonduren. Deze dagen gelden als gewone schooldagen en 
de aanwezigheid van de leerlingen is dan ook verplicht. In het kader van de lessen Wero zullen onze leerlingen op 
maandagvoormiddag de tentoonstelling ‘Hidrodoe’ bezoeken en actief enkele proeven uitvoeren.  
 
Wij voorzien dat de onkosten voor verblijf, maaltijden, overnachtingen, sporthal, zwemmen, ijsbaan en het nodige 
materiaal, frisdranken, ontspanning, vervoer, enz. … voor de externen: € 175,00 en voor de 
internen: € 87,50 zullen bedragen. Bijgevoegd vindt u de rekening met het aangepaste bedrag. Dus geen geld 
meegeven a.u.b.. De ouderraad betaalt de vervoerskosten.  
 
Er is een korting van 50 % op de verblijfstarieven en sporttarieven van Sport-Vlaanderen mogelijk voor leerlingen 
die een studietoelage ontvangen. U kan de attesten (Vlaams ministerie van Onderwijs) insturen via mail: 
sjt.bsa.secretariaat@telenet.be voorafgaand aan de sportklassen. Na aanvang van de sportklassen zelf worden 
deze attesten niet meer aanvaard. Geldende attesten: schooljaar 2018/2019 of het schooljaar 2019/2020. 
 
Ook vindt u in bijlage een medische fiche. Mogen we vragen deze in te vullen en samen met het 
inschrijvingsstrookje terug te bezorgen aan de klastitularis.  
 
Indien u nog vragen hebt, gelieve ons dan te contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Walter Van Eygen, directeur  
Juf Tinne Van Herck, 6A 
Juf Jolien Segers, 6B  
Juf Karen Caeyers, 6C 
Meester Pieter Sas, leerkracht lichamelijke opvoeding     
Goele Raets, voorzitter ouderraad 
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LIJST VAN DE BENODIGDHEDEN VOOR DE SPORTKLASSEN 
 
 

1. ALGEMEEN 
- Toiletgerief: zeep, washandjes, shampoo, 3 handdoeken, tandenborstel, tandpasta, 

bekertje, kam, lippenbalsem, persoonlijke medicamenten (maandverband voor de 
meisjes). 

 

- Slaapgerief: pyjama, knuffel, geen slaapzak, geen lakens, geen donsdeken!  
- Gewone kledij voor na het sporten  
- Binnenhuispantoffels verplicht!  
- Kledij voor casinoavond mag.  
- Reserveondergoed + reservesokken of –kousen, zakdoeken  
- Turn- en sportkledij (2 paar sportschoenen (1 voor binnen en 1 voor buiten)).  
- Klein rugzakje voor de verplaatsing naar de sporthal.  
- Drinkbus (voor in de sporthal)  
- Als je zelf schaatsen hebt, mag je deze meebrengen; de anderen krijgen er ter plaatse.  
- Schrijfgerief: briefomslag + briefpapier, postzegel, schrijfgerief  
- Gezelschapsspelen (per klas af te spreken); leesboek(en).  
- Linnenzak + plastic zak voor nat gerief van mountainbike  

 
 

2. VOOR DE ACTIVITEITEN 
- Wandelen  regenjas, warme trui, (regenlaarzen of stevige wandelschoenen), 

fluohesje, een zaklamp mag 
 

- Mountainbike  geen al te beste kledij en schoenen, ook handschoenen.  
- Binnensporten    turngerief, lichte jogging, sportschoenen voor binnen.  
- Schaatsen   extra kousen (lange), handschoenen.   
- Zwemmen    zwembroek/zwempak, € 1,00 voor de kleedkastjes van het zwembad. 

                LET OP: geen zwemshort! 
 

 
 

3. WAT LATEN WE ZEKER THUIS? 
 

- GSM 
- Waardevolle voorwerpen en juwelen 
- Camera/fototoestel 
- Snoep/drank 
- ZAKGELD! 

 
 

4. HOE INPAKKEN? 
 

- Alles zoveel mogelijk getekend met de naam. 

- Alles in één grote tas of koffer, behalve de sportkledij voor maandagnamiddag en je pantoffels. Die 
steek je reeds in je klein rugzakje of sportzakje. 

   Concreet betekent dit: 
Voor 6A en 6C:  -       pantoffels 

-  indoorsportschoenen, jogging (met lange broek) 
-  handschoenen + lange kousen (schaatsen) 

  Voor 6B:  -       pantoffels 
-  handschoenen + lange kousen (schaatsen) 
-  indoorsportschoenen, een sportbroek + T-shirt 

 
- ID-kaart AFGEVEN AAN DE KLASLEERKRACHT BIJ AANKOMST!!! 

 
 



 
 

 
 
 

CENTRUM SPORT VLAANDEREN HERENTALS 
VORSELAARSEBAAN 60 

2200 HERENTALS 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik, ondertekende, ………………………………………………………………...……………………………………… 
 
ouder van ………………………………………...………………………………..……  Klas: …………...……. 
 

- verleen hierbij de toestemming aan mijn kind om deel te nemen aan de sportklassen van  
6 tot en met 10 januari 2020.  

 

- verklaar dat mijn kind:                    minstens 25 m kan zwemmen    /    NIET kan zwemmen 
   (doorstreep wat niet past) 

 
      

                                                               
                                                                                                                                Handtekening, 


