RICHTLIJNEN EN AFSPRAKEN- IN VERBAND MET HET VAK LICHAMELIJKE
OPVOEDING SCHOOLJAAR 2018-2019

1. De leerlingen brengen een turnzakje mee naar school en goed passende
turnpantoffels (de klassieke witte turnpantoffels, geen dunne balletschoentjes of
de iets stevigere versie bvb. Deto’s). Het gebruik van stevige sportschoenen is
toegestaan op voorwaarde dat deze enkel indoor gebruikt worden, geen strepen
maken op de sportvloer en de leerlingen zelfstandig hun veters kunnen vastmaken.
Sportschoenen/turnpantoffels die niet passen zijn ongemakkelijk en gevaarlijk.
Wanneer ze te klein zijn geven we ze mee naar huis.
2.De leerlingen krijgen bij aanvang van het eerste en het vierde leerjaar een short
en T-shirt met het logo van de school. Deze kledij is dus verplicht tijdens de les L.O.
en bij naschoolse sportactiviteiten. Als u opnieuw een T-shirt/short wenst te
bestellen gelieve dat in het agenda te noteren. De turnzakken blijven steeds op
school, enkel vóór elke vakantieperiode worden de turnzakken meegenomen naar huis
om alles te kunnen wassen.
3. Gelieve alle spullen (ook de turnzak) duidelijk van een naamlabel te voorzien.
4. Tijdens de les L.O. mogen geen horloges, lange of grote oorbellen of andere
juwelen gedragen worden. Dit voor de eigen veiligheid van uw kind en die van de
anderen.
5. Leerlingen met langere haren moeten de haren bijeen dragen. Best enkele
haarrekkers in de turnzak bewaren.
6. Kousenbroeken mogen, om hygiënische redenen, niet gedragen worden tijdens de
les L.O. Best een paar sportsokken in de turnzak stoppen. Ook wanneer de leerlingen
in de zomer geen kousen dragen is dit handig.
7. De les lichamelijke opvoeding is een verplicht leervak. Wanneer de leerlingen
omwille van ziekte of een kwetsuur niet kunnen deelnemen, vragen wij hiervoor een
briefje of een korte nota in de agenda van je kind. Indien je kind meerdere lessen
niet mag deelnemen is een doktersattest vereist.
Hopelijk kunnen we rekenen op jullie samenwerking
Met sportieve groeten
Juf Greet en meester Bert

