
 
 

Beste ouder(s),                                    Kontich,  1 september 2022 

 

Na een zonnige, deugddoende vakantie staan we alweer te popelen om er sportief in te vliegen! 

Hopelijk kunnen we opnieuw een bo(o)mvol sportkalender aanbieden! Zweminstuiven, tornooien, loop- en andere 

sportwedstrijden lijken toch opnieuw tot de mogelijkheden te behoren. Zo trekken we een eerste keer dit schooljaar op 23 

september 2022 naar het centrum van Kontich voor “Kontich loopt!” Kleuters, leerlingen, ja, zelfs ouders lopen mee, een 

inschrijvingsbrief volgt gauw. Verder hopen wij u op ons trefbaltornooi op 2 oktober 2022 te mogen begroeten. 

Maar nu dus eerst een woordje uitleg over het sportief reilen en zeilen van onze school… 

 

1. Kleuters:  

1.1. Zwemmen: 

Voor de kleuters van 4jS,4jK,5jB,5jG worden enkele watergewenningslesjes gepland in januari en juni. Deze 

zwemlesjes zullen doorgaan op vrijdagvoormiddag, de data worden door de klasjuffen medegedeeld. 
 

1.2. Kleuterturnen: 

Laurens de Bakker verzorgt de bewegingsuurtjes bij de kleuters. Tot aan de herfstvakantie kunnen alle kleuterklassen 

2x per week komen sporten en spelen bij meester Laurens. Na de herfstvakantie krijgt elke klas 1 vast lesuur 

bewegingsopvoeding per week en dan nog eens 2 op de 3 weken een extra uurtje er bovenop. Om het rendement van 

deze bewegingsuurtjes te verhogen vragen wij om vanaf de 2de kleuterklas eenvoudige, witte turnpantoffeltjes (zonder 

veters) te kopen. De school zorgt zelf voor een “turnzakje”. Schrijf duidelijk de naam van uw kleuter in de 

pantoffeltjes! In onderstaand schema (punt 5) kan u terugvinden op welke dagen uw kleuter(s) zal (zullen) sporten. 

Gelieve hem/haar die dagen sportieve kledij en makkelijk te verwisselen schoenen aan te trekken. 
 

2. Lagere school: 

2.1. Zwemmen: 

Dit schooljaar proberen we een dubbel systeem uit. Terwijl L12 in blok zullen zwemmen, trekken L3456 om de 2 

weken naar het zwembad. L2 zal zwemmen van september tot december, L1 van februari tot juni. L3456 gaan dus 2-

wekelijks zwemmen, de ene week L35, de andere L46. Dit zal steeds door de klasjuffen en via Gimme medegedeeld 

worden. 

We starten met L235 al onmiddellijk nu vrijdag 2/9/22, zwembroek/badpak niet vergeten! 

 

2.2. Bewegingsopvoeding: 

In de lagere school neemt Laurens de Bakker L123 voor zijn en Hilde Keersmaekers L456 voor haar rekening. 

Elke klas heeft wekelijks 2 lesuren bewegingsopvoeding.   

Het turnuniform: blauw of zwart, kort sportbroekje, liefst Monnekes-T-shirt of effen witte T-shirt, sportsokken, 

turnpantoffels of sportschoenen. Er wordt regelmatig buiten gesport, voorzie eventueel ook een trui. Dit alles wordt in 

een turnzakje op school bewaard.  

Uurwerken, sporthorloges of andere juwelen zijn niet toegelaten tijdens de turnlessen. Gelieve hier rekening mee te 

houden op de dagen dat uw kind zal sporten. 

Zorg ervoor dat ALLES wat in de turnzak hoort GENAAMTEKEND is.   
                      

2.3 Schoolsportkalender: 
Volgende week krijgen de leerlingen van de lagere school een schoolsportkalender mee naar huis. Op die lijst kan u 

alle data en sportactiviteiten, waaraan onze school zal deelnemen, per doelgroep terugvinden. Onze school is 

steeds sterk vertegenwoordigd en we willen deze traditie dit schooljaar maar wat graag verder zetten! Twee weken 

voor een betreffende activiteit krijgen de leerlingen dan een blauwe inschrijvingsbrief mee waarvan de strook, bij 

deelname, volledig ingevuld en tijdig terugbezorgd moet worden.  Wanneer er geen blauwe brief verschijnt wil dit 

zeggen dat de geplande activiteit om een of andere reden niet zal doorgaan. 
 

3. Sportraad: 

Dat er in Sint-Montfort veel gesport wordt wist u waarschijnlijk al. Dit is niet de verdienste van ons, L.O.-

leerkrachten, alleen. Al vele jaren kunnen wij op de medewerking van een enthousiaste schoolsportraad rekenen. Deze 

behartigt de sportieve belangen binnen de Montfortschool.  

Onze eerste activiteit, trefbaltornooi op zondag 2/10/22, komt er snel aan! 

We plannen een eerste sportraadvergadering op woensdag 7/9 om 20u in de refter van L456, Montfortstraat. 

Welkom! – Welkom! – Welkom!  



4. Sportbrief: 

Onze school kiest voor zoveel mogelijk internetpost via Gimme.  

De sportbrieven waarmee de leerlingen zich kunnen inschrijven voor sportevenementen zullen toch als 

papieren, blauwe versie verdeeld worden. Gelieve bij deelname het antwoordstrookje, correct én volledig 

ingevuld, tijdig terug te bezorgen. 

 

5. Uurrooster bewegingsopvoeding: 
 

Een woordje uitleg:  
1. Turnzalen: HA: Hoge Akker, MO: Montfortstraat 

2. Cursief gedrukt: kleuterschool 

Gewone druk: lagere school 

3. MC: middagcompetitie voor L456 tussen 12.45u en 13.30u 

 

 

 Voor bijkomende sportvragen kan u steeds terecht bij: 

Laurens de Bakker, leerkracht bewegingsopvoeding kleuterschool + lagere school L123, 0472/37.83.92 

Hilde Keersmaekers, leerkracht bewegingsopvoeding lagere school L456, 0497/677.128 

  

Sportieve groeten, 

 Laurens en Hilde 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Uren/Turnzalen HA MO HA MO HA MO HA MO HA MO 
           

  8.30u-  9.20u 3M - 1kL 4KVG 1kL 6E 3S 6E 3kB - 

  9.20u-10.10u 3S - 1kI+K 4KA 1kI+K 6K 3M 6K 3kG - 
  

10.25u-11.15u 2I - 2kK 5J 2kK 4KVG 2K 5I ZW ZW 

11.15u-12.05u 2K - 2kS 5I 2kS 4KA 2I 5J ZW ZW 
                  MC    

13.30u-14.20u 1N - 3kB - - - 1T - - - 
  

14.35u-15.25u 1T - 3kG - - - 1N - - - 


