Factuur: De betaling dient te gebeuren via overschrijving binnen de 14 dagen na inschrijving, en ten laatste
voor de aanvang van de 1 e les. Respecteer de inschrijvingsperiodes. Er wordt een inschrijvingsstop ingelast. De
volgorde van inschrijvingsdata wordt dan gerespecteerd.
Maximum aantal leerlingen per leeftijdsgroep = 20.

INSCHRIJVINGSPERIODE
SCHOOLJAAR 2018/2019
voor het 2e & 3e leerjaar
WOENSDAG 5/9/18  WOENSDAG 12/9/18
voor het 4e & 5e leerjaar
WOENSDAG 5/9/18  WOENSDAG 12/9/18
vrije tijd Waarschoot

Samenwerking Sportdienst Waarschoot - School ‘De Lieve’

Hier ziet u alle activiteiten waar het gezinslid
voor ingeschreven is. Bij twijfel mag u ook altijd
de sportdienst contacteren.

SPORTDIENST WAARSCHOOT
SPORTSTRAAT 3
9950 WAARSCHOOT

 ‘naam gezinslid’ ‘inschrijvingen’.

met uitzondering :
op dinsdag van 16.00u-18.30u
op woensdagvoormiddag en
vrijdagnamiddag zijn we gesloten

Als u zelf wenst te controleren als de inschrijving
gelukt is kan dit bij:
‘Mijn profiel’  ‘Inschrijvingen’  ‘gezinsleden’

Telefoon: 09 250 59 35
E-mail: sportdienst@waarschoot.be
Website: www.waarschoot.be

4)

maandag t.e.m. vrijdag:
9.00u-12.00u en 14.00u-17.00u

f.

Hier krijg je een overzicht van de gekozen
activiteit en kan je controleren als alles klopt .
Hier kan je ook kiezen om nog een activiteit toe te
voegen (bijvb. multimove) of om de gekozen inschrijving te bevestigen. Ook heeft u nog de optie om de
inschrijving te annuleren.
Als u gekozen hebt voor ‘Bevestig inschrijving’
kunt u uw factuur hier downloaden. Enkel als u
deze pagina te zien krijgt is uw kind ingeschreven.
Ook krijgt u er een e-mail bovenop met in de bijlage
diezelfde factuur.

Openingsuren sportdienst:

c.

MIDDAG
SPORT OP
SCHOOL

voor kids van het 2e , 3e en 5e leerjaar

Middagsport op school
SCHOOLJAAR 2018/2019
DATA 2E en 3E LEERJAAR
De verschillende sporten worden op een
speelse manier aangeleerd.
1e trimester: 13/9 - 25/10 - 22/11 - 13/12
2e trimester: 10/1 - 14/2 - 14/3
3e trimester: 4/4 - 2/5 - 13/6

Beste ouders,
De sportdienst van Waarschoot organiseert i.s.m.
de school de Lieve een vrijblijvend
aanbod van middagsport op school
voor de kinderen van het 2de, 3de en
4de, 5de leerjaar.
De middagsport gaat telkens door
op donderdagmiddag, na de lunchpauze, van 12.15 uur tot 13.00 uur.

DATA 4E en 5E LEERJAAR
Centraal staan de bewegingsspelen. Deze
bewegingsspelen zijn een rechtstreekse
voorbereiding op de latere meer complexe
sportspelen.

ONLINE INSCHRIJVEN
De inschrijvingen gebeuren uitsluitend bij de sportdienst
van Waarschoot en is enkel mogelijk per schooljaar.
De meesten onder jullie hebben reeds een account bij de sportdienst en kennen het systeem van inschrijven (via sportkampen),
maar voor de nieuwkomers, gelieve deze stappen te volgen:
Ga naar ‘reservaties.waarschoot.be’ of ‘www.waarschoot.
be/reservaties’
1)
a.
b.
c.
d.

1e trimester: 20/9 - 8/11 - 29/11 - 20/12

De sportanimator van de sportdienst komt op
school les geven. Er wordt een mix van sporttakken
aangeboden die op school meestal niet gegeven
wordt. Hij brengt, afhankelijk van het onderwerp,
het nodige materiaal mee vanuit het gemeentelijk
sportcentrum. Af en toe gaan de lessen ook door
in de sporthal. Sportschoenen met witte zolen zijn
dan sterk aanbevolen. Bij mooi weer wordt er soms
buiten gesport.

2e trimester: 17/1 - 21/2 - 21/3

Deelname: 15 euro per schooljaar

Meebrengen:

3e trimester: 25/4 – 16/5 - 20/6

Locatie:
Gymzaal De Lieve of Gemeentelijk Sportcentrum.
Gymkledij (school)

Maak een account aan:
Klik op de homepagina rechts bovenaan op
‘registreren’ (naast inloggen).
Kies voor ‘een familie registreren’
Eerst moet je een hoofdcontactpersoon opgeven.
Na het registreren van de hoofdcontactpersoon
krijg je een e-mail met jouw logingegevens.
Deze gegevens moet je bevestigen door op de
link in de mail te klikken. Let op: het kan zijn dat
deze mail in je spam terecht komt!

2)
a.

Voeg gezinsleden toe aan jouw account:
Ga naar ‘Mijn profiel’  ‘inschrijvingen’
 ‘gezinsleden’. Kies voor ‘gezinslid toevoegen’.

3)
a.

Schrijf gezinsleden in voor een activiteit:
Ga naar ‘Inschrijven’. Kies het gezinslid dat aan
de middagsport zal deelnemen + klik op ‘volgende’.
Je krijgt een overzicht van alle activiteiten waar
dit gezinslid aan kan deelnemen. Vink de activiteit
‘middagsport op school’ aan + klik op ‘volgende’.

b.

Suggestie:
Geef uw kind op deze middag boterhammetjes mee, uit ervaring weten we, als de kindjes een
volle maaltijd nuttigen, dat ze nogal laat kunnen aansluiten bij de groep middagsport op school.

