
MIDDAGACTIVITEITEN 2022-2023MIDDAGACTIVITEITEN 2022-2023

    van 12.10 u. - 12.50 u. 
       Prijs: €40

Je brengt je eigen 
drankje mee

  
 Î 1ste graad  

	 Maandag	of	donderdag 
 Turnzaal (tuin) 
 (min. 8 - max. 20 lln.) 
 De heer Foubert R.  

 Î 2de graad jongens 
 Dinsdag 
 Sportzaal (tuin) 
 (min. 8 - max. 14 lln.) 
 De heer Heirweg G. 

 Î 3de graad jongens 
	 Maandag 
	 Witte	Molen 
 (min. 8 - max. 10 lln.) 
 De heer Brys D. 

 van 12.10 u. - 12.50 u.
Prijs: €40

Je brengt je eigen 
drankje mee

 Î 1ste graad  
	 donderdag	 
 Sportzaal (tuin) 
 (min. 10 - max. 20 lln.) 
 De heer Brys D. 

 Î 3de - 6de jaar 
    Dinsdag 
	 Witte	Molen 
 (max. 24 lln.) 
 De leerlingen gaan zelf   
 naar de WM. (1ste keer  
 wachten aan de bankjes) 
 De heer Brys D.

Badminton

van 12.10 u. - 12.50 u. 
Prijs: €40

Je brengt je eigen 
drankje mee

 Î 1ste graad  
	 donderdag	 
 Humaniorazaal (H-blok) 
 (min. 10 - max. 30 lln.) 
 Mevrouw De Meester C. 

Dans
van 12.10 u. - 12.50 u. 

Prijs: €40
Je brengt je eigen 

drankje mee

 Î 1ste graad 
 Vrijdag 
 Humaniorazaal (H-blok) 
 (min. 10 - max. 16 lln.) 
 Mevrouw Vanderloo L. 

Omnisport

Fitness
van 12.10 u. - 12.50 u.

Prijs: €40
Je brengt je eigen

drankje mee

 Î 4de - 6de jaar 
 Donderdag	 
 Fitnesszaal (tuin) 
 (min. 10 - max. 16 lln) 
 De heer Heirweg G. 
  

Voetbal

Beste ouder(s)
 
Een humaniora legt in de eerste plaats de klemtoon op een eerder theoretische vorming, waarbij regelmatig en efficiënt studeren primeert.  
Opdat uw zoon of dochter het goede evenwicht zou bewaren tussen ‘inspanning’ en ‘ontspanning’, is het interessant dat hij/zij naast de studie nog 
activiteiten heeft die andere aspecten van de persoonlijke vorming aan bod laten komen. Voor vele jonge mensen is dit geen probleem: ze zijn lid 
van een jeugdbeweging, ze volgen muziek- of tekenacademie of ze zijn lid van een sportclub.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat ook de school hierin een interessante bijdrage kan leveren. We zijn dan ook fier dat we, dankzij de medewerking van 
verschillende collega’s, u tijdens dit schooljaar opnieuw een waaier aan middagactiviteiten kunnen aanbieden. 
 
De bijdrage hiervoor wordt geregeld via de schoolrekening. Je mag voor maximum 2 verschillende activiteiten intekenen. Je mag dus geen  
2 maal voor dezelfde activiteit inschrijven. Ouders die 3 of meer kinderen op school hebben, betalen enkel de buitenschoolse activiteiten voor  
2 kinderen. Leerlingen met een kansenpas mogen gratis 1 activiteit kiezen.
 
Het spreekt voor zich dat de leerlingen die zich inschrijven voor een bepaalde activiteit, deze ook altijd en met enthousiasme volgen.  
De begeleiders zullen hiervoor de aan- en afwezigheden steeds noteren. Afwezigheden moeten steeds vooraf aan de betrokken begeleider  
gemeld worden. 

Je kan via Smartschool inschrijven vanaf 20.00 u. op dinsdag 20 september ’22 tot en met zondag 25 september ‘22, 20.00 u.

Met vriendelijke groeten

De directie      De begeleiders
E. De Ridder
L. De Pesseroey



Alle activiteiten starten in de week van 3 oktober 
De begeleidende leerkrachten zullen  

jullie eenmalig op de speelplaats ophalen.
 Zoek naar het bordje met jouw activiteit.

van 12.35 u. - 13.10 u. 
Prijs: €30 

 Î 1ste - 6de jaar  
	 vrijdag	 
 Labo M 
 (min. 15 - max. 20 lln.) 
 Je eet samen in Labo M 
 Mevrouw Heyman K. en   
 mevrouw Maes E. 
 
Doet zachte, warme wol je ook 
steeds denken aan knusse  
winteravonden?	Vroeg	je	je	altijd	
al af hoe mensen aan de slag gaan 
met die ‘stokken’ en draad? Hou 
je van creëren en zelfmaakmode? 
Dan is babbel en brei echt iets 
voor jou. Je leert de basissteken 
van het breien en zet je eerste 
eigen projecten op touw. We 
starten allemaal met het breien 
van een sjaal. Je voorziet je eigen 
materiaal (wol + bijhorende 
breipriemen). Elke vrijdagmiddag 
werken we gezellig verder. 

Babbel 
& Brei

 Î 1ste graad 
 Maandag  
 ICT M  
 (min. 10 - max 26 lln.)  
	 Je	eet	vooraf	in	de	refter. 
 Mevrouw Pyl 
 
Je	leert	tijdens	deze	lessen	snel	
blind typen met 10 vingers. Het 
is de bedoeling dat je de nieuwe 
letters	instudeert	tijdens	de	les	
en dat je thuis verder oefent. 
Je werkt met een online pakket 
dat je makkelijk in de klas en 
thuis kan gebruiken. 

van 12.40 u. - 13.10 u.
Prijs: €40

Dactylo

 Î 4de jaar 
 maandag 
 H 2.01 
 (min. 8 en max. 15 lln)  
 Je eet samen in lokaal H 2.01  
 Mevrouw Peersman H. 
 
Klaar voor iets totaal nieuws? 
Durf jij eens echt uit jouw  
comfortzone stappen? Dan is 
impro echt iets voor jou! Je stapt 
uit je hoofd en leert te genieten 
van falen. Alles uit het niets. Via 
eenvoudige en vaak hilarische 
spelletjes leer je de beginselen 
van	improvisatietheater:	ideeën	
toelaten, samenspelen, reageren, 
personages en ruimtes creëren. 
Gewoon durven gaan!  
Let the games begin!

van 12.40 u. - 13.10 u.
Prijs: €40

Impro

 Î 4de - 5de en 6de jaar 
 Donderdag	 
 H 1.10 
 (min. 5 en max. 15 llln) 
 Je eet samen in lokaal H 1.10 
 De heer De Backer M.  
 
Aan iedereen die denkt dat  
filosofie	een	saaie	en	 
ingewikkelde bezigheid is voor 
professoren wil deze workshop 
het omgekeerde bewijzen. Als 
een	echte	rebel	houdt	de	filosoof	
zich immers niet aan regels over 
wat juist is en fout maar gaat 
op	een	kritische	manier	op	zoek	
naar zijn of haar eigen waarheid 
zonder daarbij moeilijke thema’s 
uit de weg te gaan. Wil jij dus 
graag echt “out of the box” leren 
denken? Wil jij graag oude ideeën 
ontdekken en toepassen op  
hedendaagse problemen of 
verder bouwen op wat al bestaat 
met	nieuwe	revolutionaire	 
inzichten? Wil je leren hoe je 
jouw mening kan verdedigen met 
logische argumenten? Antwoord 
jij “ja” op de vragen hierboven 
dan	is	deze	middagactiviteit	echt	
iets voor jou. Schrijf je dus zeker 
in en durf je te laten  
verwonderen!

van 12.40 u. - 13.10 u.
Prijs: €40

Filosofie

* BELANGRIJKE OPMERKINGEN *

 Î De activiteiten gaan enkel door als er  
  voldoende inschrijvingen zijn.  

 Î Indien er voor een bepaalde activiteit te veel  
  inschrijvingen zijn, krijgen diegenen die   
  eerst ingeschreven zijn  de voorkeur. 

 Î De voorgestelde dagen zijn onder voorbehoud  
  en afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 Î Als je inschrijft, verwachten we dat je alle  
  lessen of activiteiten met het nodige  
  engagement en enthousiasme volgt. 

 Î Als je niet aanwezig kan zijn, moet je de  
  begeleider hiervan vooraf persoonlijk of   
  schriftelijk  op de hoogte brengen. 

!!!! Let op !!!!


