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TURNEN EN ZWEMMEN     Vrijdag 4 september 2020 

 

Beste ouder, 

 

Enkele belangrijke punten in verband met het turnen en zwemmen dit schooljaar. 

 

Zwemmen: Wij gaan dit jaar eenmaal om de twee weken zwemmen. Dit komt doordat 

het zwembad maatregelen moet treffen betreffende Covid-19. 

Het gaat om een langere zwembeurt dan de vorige schooljaren. Op maandagnamiddag 

(elke twee weken) is het zwembad volledig voor onze school. We werken in twee 

groepen. Cluster 1 en cluster 4 gaan samen zwemmen, cluster 2 en cluster 3 doen dit 

ook. 

De zwemlessen starten op maandag 7 september. 

 

PRIJS: €1 per beurt (maandag te betalen) 

!!Kinderen geboren in 2013 zwemmen GRATIS!! 

In onze zwemzak steken we: 

✓ 2 handdoeken  

✓ 1 zwempak (geen bikini) of 1 zwembroek (geen zwemshort!).  

✓ Badmuts (rood of groen) is verplicht en kan aangekocht worden in het zwembad 

voor 1.8 euro.  

✓ Wie lang haar heeft, maakt een staart. Voorzie een haarrekkertje en een kam of 

borstel.  

 

Kinderen met luizen worden niet toegelaten in het zwembad. 

 



 

Buitengewoon Lager Onderwijs • Sint-Jorisstraat 45, 9400 NINOVE • 054 33 70 26 • info.bulo@hartencollege.be • www.hartencollege.be 

Maatschappelijke zetel: HARTENCOLLEGE vzw • Aalstersesteenweg 25, 9400 NINOVE • 054 31 74 90 • ond.nr. 0444.390.454 • ING BE48 3930 0820 0027 

Buit engew oon Lager Onde r w ij s

 

Turnen: Elke week heeft uw kind 2 uur turnen/sport en spel. 

In onze turnzak steken we: 

✓ t-shirt van de school, deze is aan te kopen op school voor €10. 

✓ sportshort, short van de school kan aangekocht worden voor €15, mag ook elders 

gekocht worden. 

✓ Witte turnpantoffels of sportschoenen met indoorzolen (witte zolen). 

✓ Een kwaliteitsvolle pull kan ook aangekocht worden voor €20. Deze trui zal 

vooral gebruikt worden om bij droog weer buiten te spelen. 

 

Een ziektebriefje is nodig indien het kind niet mee mag turnen of zwemmen! 

 

Met vriendelijke groeten 

Juf Liesbeth en meester Philip  

 

Inschrijvingsstrook turnkledij 2020-2021 

 

 

Mijn dochter/zoon _______________________________________ 

Van klas PE _____________________ wenst het volgende te kopen: 

o T-shirt (aangewezen) €10 

o Turnbroek €15 

o Pull  €20 

 

Handtekening ouder: 

 

Gelieve het geld in een gesloten enveloppe met naam erop mee te geven ten laatste 

tegen vrijdag 11 september 2020.  


