
	 

Beste ouder(s), verzorger(s), leerlingen, 
 
Net als vorig schooljaar, wordt er ook in de komende periode kleutergym aangeboden als 
naschoolse activiteit. Dit aanbod geldt voor de kinderen van groep 1 en 2 van de Koningin 
Emmaschool en de Sint Bavoschool. 
 
De gymlessen worden wederom verzorgd door Sportsupport. Gedurende zes lessen wordt er 
aandacht aan de basisvormen van bewegen; te weten: klimmen, klauteren, dansen en balspelen. 
 
De lessen worden gegeven in de gymzaal van de Sint 
Bavoschool aan de Eemstraat (tegenover de school 
op de kruising met de Lekstraat) op woensdag 5, 12, 
26 oktober en 2, 9, 16 november van 15:00 tot 
16:00uur.   
De kosten voor de zes lessen zijn €18,-. De lessen 
dient u contact (gepast) te betalen bij de start van de 
eerste gymles. 
 
U kunt uw kind aanmelden door de inschrijving via een e-mailbericht te sturen aan 
MarjolijnTimmerman (timmar@planet.nl)vóór woensdagochtend 29 september 08.30 uur a.s.  
In het bericht vermeldt u: 
~ de naam van uw kind,  
~ uw adres,  
~ noodtelefoonnummer (waarop tijdens de lessen iemand bereikbaar is), 
~ uw e-mailadres,  
~ de school,  
~ de groep waarin het kind zit  
~ en de geboortedatum van uw kind.  
 
Er zit een maximum aan het aantal deelnemers voor de activiteit. Dat betekent dat er geloot zal 
worden als meer kinderen zich hebben opgegeven dan er geplaatst kunnen worden. U krijgt een 
bevestiging als uw kind mee kan doen aan de gymles. Er zit echter ook een minimum aan het 
aantal deelnemers. Indien er voor de gymlessen te weinig deelnemers zijn, zal de activiteit helaas 
niet door kunnen gaan. 
Als uw kind zich inschrijft voor de activiteiten, moet u als ouder zelf zorgen dat uw kind voor en na 
de activiteit wordt gebracht en opgehaald. Dit wordt niet vanuit school geregeld. 
Daarnaast merken we nadrukkelijk op dat aanmelding en plaatsing leiden tot een verplichting om te 
betalen voor de activiteit. Mocht een kind zich naderhand terugtrekken, dan blijft deze verplichting 
wel bestaan. Dit vanwege het feit dat de organiserende scholen en Sportsupport 
betalingsverplichtingen aangaan met de docenten. 
 
We hopen veel kinderen in de gymles te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjolijn Timmerman (Sportsupport) 
Pieter Gulickx (Koningin Emmaschool) 
Lisette Suidgeest (Sint Bavoschool) 


