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Afspraken turnkledij schooljaar 2016-2017
Beste ouders,
Hierbij de afspraken wat betreft turnkledij voor het schooljaar 2016-2017.
1. Trainingspak
Wanneer doen de kinderen een trainingspak aan om naar school te komen?
Wanneer ze:
 L.O. of sport hebben (zowel binnen als buiten)
 zwemmen hebben (trainingspak is gemakkelijker bij
het omkleden)
 op dinsdag meedoen aan ‘HH Jette loopt’
 naschoolse sport hebben
 een schoolsportactiviteit hebben op
woensdagnamiddag

Hoe komen de leerlingen dus naar school op dagen dat ze L.O., zwemmen, lopen of naschoolse sport
hebben?
 trainingspak
 sportschoenen (die enkel gebruikt worden om buiten te sporten)
 regenjas, warme jas, … (in functie van de weersomstandigheden)
2. Turnkledij en turnzak
De lessen L.O. kunnen plaatsvinden in de nieuwe turnzaal óf buiten.
De turnzak blijft steeds op school.
De leerlingen nemen hun turnzak mee naar de sportles en kleden zich ter
plekke om. Veel kinderen zijn niet altijd in orde met hun turngerief, vandaar dit
geheugensteuntje… Wat moet er in de turnzak?
 Groene sport T-shirt
 Donkerblauwe short
 sportkousen
 witte turnpantoffels of witte sportschoenen (die enkel gebruikt
worden om binnen te sporten)

De school biedt schooleigen sportkledij aan. Het draagt onze absolute voorkeur dat de leerlingen deze
sportkledij met logo van de school aanhebben tijdens de sportlessen. We willen hiermee vermijden dat
kinderen met stadskledij gaan sporten. Het vergemakkelijkt ook de identificatie van onze kinderen
tijdens de sportlessen in het park, op verplaatsing of tijdens sportmanifestaties. Met de sportkledij van
de school willen we ook onze schooleigen identiteit in de kijker zetten.
Aanbod:
T-shirt: €10
Bermuda: €8,5
Jogging (broek €11 en sweater €17): €28
Turnzak: €7
Alles is te bestellen via http://www.heilighartjette.be/projecten/sport/sportkledij/7816-2/
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3. Zwemzak
We gaan zwemmen. Wat moet er in de zwemzak?

Aansluitende Zwembroek
(voor de jongens)

Badpak
(voor de meisjes)
Geen bikini

Badmuts

4. GELIEVE ALLES (TURNZAK, TRUI, T-SHIRT, BROEK,
SCHOENEN, ZWEMGERIEF…) MET NAAM TE TEKENEN!!!

Handdoek

SHORT,

PANTOFFELS

OF

5. Leerlingen die een eerste maal niet in orde zijn met hun sport- of zwemkledij, krijgen een
verwittiging. Vanaf de tweede keer zullen zij een gedeelte van de sportles missen en een taakje
krijgen. Wij verwittigen steeds de ouders.
6. Extra: water drinken tijdens de sportlessen
Water drinken is gezond. En ook noodzakelijk tijdens het sporten. De
leerlingen weten dat ze een flesje water mogen meebrengen naar de
sportlessen. Tussen 2 oefeningen door mogen ze, zonder het te vragen, even
drinken. Denk er dus aan een flesje water mee te geven met uw zoon of
dochter op dagen dat hij of zij sport heeft…
7. Niet-deelname aan de sportlessen
Leerlingen die niet of slechts gedeeltelijk kunnen deelnemen aan de sportactiviteiten brengen
een doktersbriefje mee.

Dank voor jullie medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam
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