Beste ouders,
Langs deze weg laat ik jullie eens kennis maken met mij, meester Kevin, leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Ik geef
wekelijks 1 of 2 uur turnen aan je zoon of dochter.
Met deze brief breng ik jullie op de hoogte van de werking in onze gymlessen.
Om onze doelstellingen en eindtermen te bereiken en de lessen vlot maar vooral veilig te laten verlopen, maak ik
met de kinderen de volgende afspraken:
Algemeen:
-

Elke leerling krijgt dit schooljaar een eigen kastje toegewezen waarin de turnkledij kan opgeborgen worden
(niet meer in de klas).
Voor elke schoolvakantie zullen de kinderen er op attent gemaakt worden hun kledij mee naar huis te
nemen om te laten uitwassen.
Om hygiënische en praktische redenen zal gevraagd worden om steeds het volledige turntenue aan te doen
tijdens de les lichamelijke opvoeding.
Tijdens de wintermaanden kan toegestaan worden dat de kinderen over hun T-shirt een extra shirt dragen.
Het dragen van lange broeken, lange kousen wordt evenwel niet toegestaan.
Bij buitenschoolse sportactiviteiten (woensdagnamiddagsport) zal zoveel mogelijk het turntenue gedragen
worden (herkenbaarheid, hygiëne, …)

Tijdens de turnles:
- De kinderen turnen met turnkledij van de school.
- De kinderen dragen turnpantoffels of propere sportschoenen met een PLATTE zool.
- Gelieve ALLES (T-shirt, short, kousen, pantoffels/schoenen, turntas) te tekenen met hun naam. Zo kan ik een
verloren of vergeten kledingstuk steeds terugbezorgen. Eind september zal ik dit controleren! Indien de
turntas zoek is of zich op een andere locatie bevindt, geef je voor die keer een ander broekje en T-shirt mee.
- Indien je kind om medische redenen niet kan of mag deelnemen aan de gymles, wens ik een doktersattest,
een briefje of een nota (in agenda) van de ouders. Wie geen attest kan voorleggen, sport gewoon mee.
- De kinderen hebben steeds gemakkelijke kledij en schoenen aan die ze zelfstandig kunnen aan -en
uittrekken.
- Uurwerken en juwelen moeten uit tijdens het sporten. Er staat een doos waar al de spulletjes ingaan bij het
begin van de les. Na de les kan ieder kind zijn of haar spulletje persoonlijk terug komen halen. Er worden
geen zaken van iemand anders meegenomen!
- Meisjes met lang haar hebben steeds een haarrekker bij. Turnen met lange, losse haren is gevaarlijk.
- Wie niet in orde is met zijn turnkledij, houdt zich aan de bijhorende regels van de turnmeester en
klastitularis.
Tijdens de zwemles:
- Bij het zwemmen is het dragen van een badmuts verplicht.
- Chloorbrilletjes, neusklem of oordopjes mogen steeds gebruikt worden indien gewenst (hiervoor moet je zelf
zorgen).
- We zorgen er ook voor dat we 2 handdoeken meebrengen (eentje voor op te staan en eentje om ons af te
drogen).
- Zwemgerief vergeten= niet mee gaan zwemmen (de school beschikt niet over reservekledij).
- Kinderen die niet kunnen deelnemen aan de zwemles blijven op de school.
Voor alle duidelijkheid herhaal ik nog eens dat een turnzak bestaat uit een zwarte short en T-shirt van de school,
witte kousen, de juiste sportschoenen/turnpantoffels en een haarrekker voor meisjes met lang haar.
Heb je nog vragen of problemen, kom gerust eens langs.
Sportieve groeten,
Meester Kevin

