S P O R T K A L E N D E R - 2022-2023
Beste jongens en meisjes, beste ouders,
“SportMonneke” heeft er weer zin in! ! Sint-Montfort is steeds sterk vertegenwoordigd op alle
buitenschoolse sporttornooien. En dat willen we zo houden natuurlijk!
In onderstaand overzicht vind je dan ook alle buitenschoolse sportactiviteiten per doelgroep terug.
Zo heb je een duidelijk overzicht van wat er op sportvlak allemaal te gebeuren staat!
Enkele weken vóór de betreffende activiteit krijg je dan een blauwe inschrijvingsbrief waarvan je de
inschrijvingsstrook, bij deelname, telkens zo snel mogelijk terugbezorgt.
Opm: Deze kalender mag je boven je bed, in ’t toilet, op de spiegel of op gelijk welke zichtbare
plaats hangen, , die hoef je niet terug te bezorgen.
Zo weet je altijd goed op voorhand wanneer we weer gaan sporten!
Het spreekt voor zich dat we de Olympische gedachte “Meedoen is belangrijker dan winnen!”
hoog in het vaandel blijven dragen! We hoeven niet per se een “bo(o)mvolle” kast met medailles na te
streven, gewoon fijn samen spelen en sporten blijft de boodschap! Op schools niveau is het immers de
bedoeling dat iedereen de kans krijgt een bepaalde sport eens uit te proberen.
Sportieve groeten,
Meester Laurens en juf Hilde
Datum – uur

Doelgroep

23/09/2022 – vanaf 18.15u
L1-2-3-4-5-6 + KS
02/10/2022 – 09.30u-12.30u L1-2-3-4-5-6 + KS
08/10/2022 – 10.00u-12.00u
L3-4-5-6
09/11/2022 – 14.45u-15.45u
L1-2-3-4-5-6
16/11/2022 – 13.30u-16.00u
L5-6
27/11/2022 – 11.30u-12.30u
L1-2-3-4-5-6
01/02/2023 – 13.30u-16.00u
L3-4
10/02/2023 – 08.30u-15.25u
L4-5-6
08/03/2023 – 13.30u-16.00u
L5-6
03/05/2023 – 13.30u-16.00u
L3-4-5-6
10/05/2023 – 13.30u-16.00u
L1-2-3-4-5-6
13/05/2023 – 10.00u-...
L1-2-3-4-5-6 + KS
17/05/2023 – 08.30u-12.05u
KS
24/05/2023 – 13.30u-15.30u
L3-4-5-6
31/05/2023 – 13.30u-16.00u
L3-4
19/06/2023 – 08.30u-15.25u
L1-2-3
!...!: zijn organisaties van de schoolsportraad!

Activiteit

Plaats

Kontich loopt!
!Trefbal!
Scholenveldrit
Zweminstuif
Unihockey
Scholenveldrit
Trefbal
!SPORTDAG!
Netbal 3/3
Voetbal 4/4
Atletiek meerkamp
!Fietstocht!
!SPORTDAG!
Minitennis
Badmintoninstuif
!SPORTDAG!

Centrum Kontich
!!!Kontich, Sint-Montfort!!!
Kontich, Sint-Ritacollege
Kontich, De Nachtegaal
Lint, Witte Merel
Waarloos, Berkenhof
Duffel, Rooienberg
Kontich, helpers welkom!
Kontich, De Nachtegaal
Lint, KFC Lint
Duffel, Rooienberg
!Kontich, Monnekesdag!
Kontich, helpers welkom!
Lint, ‘t Leer
Lint, Witte Merel
Kontich, helpers welkom!

Beste ouders, ziet u een medewerking aan die schoolsportraad wel zitten? Welkom dan!
Neem gerust contact op met meester Laurens of juf Hilde of spreek ons aan op het trefbaltornooi!

