ALGEMEEN
Wat?
De kinderen van het 2de kleuter t.e.m het 6de leerjaar kunnen
wekelijks sporten in de turnzaal van hun dichtstbijzijnde
gemeente (bewegingsschool, omnisport en dansles).
Er kan eveneens gekozen worden voor recreatief zwemmen.
Deelnameprijs:
€ 60,00 voor een volledig schooljaar. Je kan voor deze prijs
een volledig schooljaar elke les volgen.

PRAKTISCHE INFO
Sportlessen
• De sportlessen gaan door:
van maandag 9 september 2019 t.e.m. vrijdag 15 mei 2020
Op verlofdagen en in de vakantieperiodes is er geen les.
• Alle sportlessen gaan door in de sporthal van de
betreffende gemeente of de sporthal van de school:
- Wielsbeke: Hernieuwenstraat 14
- Ooigem: G. Gezellestraat 55A
- Sint-Baafs-Vijve: W.B. Cartonstraat 44A

Als 8-jarige uit Sint-Baafs-Vijve kan je voor deze kostprijs
bvb. deelnemen aan:
- omnisport op maandag
- zwemmen op woensdag
- dans op vrijdag
Niet vergeten om je keuzes op uw online inschrijvingsformulier ALLEMAAL aan te duiden!
Je schrijft in voor de volledige lessenreeks.

Inschrijven
• Online via https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Je kan inloggen met je rijksregisternummer.

Begeleiding
• Voor de activiteiten die onmiddellijk na de schooluren
zijn gepland, is er begeleiding via de schoolrang of via de
lesgevers. Dit is enkel voor de schoolrang van de
deelgemeente waar de sportactiviteit plaats vindt.
Verzekering
• De kinderen zijn verzekerd voor alle activiteiten waaraan ze
deelnemen binnen het vooropgestelde programma.

SPORTDIENST
Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke,
Tel.: 056 67 32 50
sportdienst@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be
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INSCHRIJVEN KAN ENKEL ONLINE
https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Inloggen met je eigen rijksregisternr.
rijksregisternummer (naast “aanmelden”).

2

Koppel je kinderen aan je account
via hun rijksregisternummer.

3

Inschrijven
klik op het tabblad “activiteiten”.
klik op sportacademie
(de juiste opties aanvinken)

SPORTEN
Bewegingsschool voor kleuters
De bewegingsschool is er voor 2de en 3de kleuter
- Dinsdag: 16u00-17u00: turnzaal school Wielsbeke
- Donderdag: 16u00-17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
- Vrijdag: 15u00-16u00: turnzaal school Ooigem

Zwemmen
• Het zwemmen is er voor:
- 1ste t.e.m. 3de leerjaar, woensdag: 16u15 - 17u15
- 4de t.e.m. 6de leerjaar, vrijdag: 15u15 - 16u15
Alle zwemlessen gaan door in het zwembad van Wielsbeke

Omnisport:
• 1ste t.e.m. 3de leerjaar
- Maandag: 16u00 – 17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
- Dinsdag: 16u15 – 17u15: sporthal Ooigem
- Donderdag: 16u15 – 17u15: sporthal Wielsbeke

Dans
• Vrijdag: in dansstudio Ooigem
- 1ste t.e.m. 3e lj.: 15u30 – 16u10
- 4e t.e.m. 6e lj. : 16u10 – 16u50

• 4de t.e.m. 6de leerjaar
- Vrijdag: 15u00 – 16u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve

Middagsport
• Wielsbeke:
- maandag: 4de t.e.m. 6de leerjaar van 12u00 tot 13u00
- vrijdag: 1ste t.e.m. 3de leerjaar van 12u00 tot 13u00

SPORTDIENST
Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke,
Tel.: 056 67 32 50
sportdienst@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be

De betaling is achteraf na ontvangst van de factuur.
Je betaalt € 60,00 voor de periode
9 september 2019 - 15 mei 2020.
Daarmee kan je aan alle lessen deelnemen.

