
Wist je dat…  

Er in de bewegingsschool op een 

speelse manier op ontdekking 

wordt gegaan naar eigen mogelijk-

heden. Met ballonnen, ballen, toestellen, …  

 

Er in de volleybalschool op een 

speelse manier wordt kennisge-

maakt met volleybal.  

Receptie, toetsen, opslag en onderhands 

spelen komen uitgebreid aan bod.  

 

De kinderen uit de volleybalschool 

de kans krijgen om deel te nemen 

aan een 2 tegen 2-compettie 

Wegi dit jaar 2 sterren behaalde in 

het jeugdsportfonds.   

Er regelmatig rond thema’s ge-

werkt wordt (Moederdag,  

vaderdag, Sinterklaas, Pasen, …)  

Er bij de bewegingsschool in twee 

groepen gewerkt wordt, om nog 

meer leuke opdrachten op maat te 

kunnen bieden. 

Bewegings– en  

volleybalschool  

 

“Bob en Saartje”  



Wegi organiseert opnieuw de  

bewegingsschool en  

volleybalschool voor kinderen van de 

eerste kleuterklas (of instapklas) tot 

en met het derde leerjaar. 

Alle kinderen voor de bewegings-

school  en volleybalschool  

zijn welkom op  

zaterdag 7 oktober 2017 in sporthal 

Balsakker in Lille voor de eerste 

‘training’ van het seizoen.  Hoe laat u 

hier precies wordt verwacht, hangt af 

van de leeftijd van uw kind. Kijk dus 

zeker verder in de folder.  

Inschrijving kan ook op deze dag. 

Iedereen mag 2 keer komen  

proberen alvorens je definitief  

inschrijft. (Lidgeld voor een  

seizoen is 65 euro). 

Voor alle vragen kan u terecht bij: 

 

Annelies Marijnissen  

bobensaartje@wegi.be 

0499/15 14 80 

 

 

Bewegingsschool Groep 1 

Voor wie?  

Kinderen van de instapklas en  

eerste kleuterklas. 

(Geboortejaar 2014 tot  en met februari 

2015)  

Voor kinderen die in de loop van het 

schooljaar op school mogen instappen, 

wordt een instapmoment voor de bewe-

gingsschool voorzien op zaterdag 6 januari 

2018 (indien er nog plaatsen vrij zijn).  

Wanneer?  

Elke zaterdag van 9 uur tot 10 uur 

Bewegingsschool Groep 2 

Voor wie?  

Kinderen van de tweede kleuterklas en 

derde kleuterklas. 

(Geboortejaar 2012 en 2013)  

Wanneer?  

Elke zaterdag van 10 uur tot 11 uur.  

Voor beide groepen:  

Door wie?  

Tinne Celis,  Evelien en Valerie Belmans 

Waar?  

Sporthal Balsakker 

Balsakker z/n 

2275 Lille 

 

Volleybalschool  

Voor wie?  

Kinderen geboren in 2009, 2010 en 

2011 

Wanneer?  

Elke zaterdag van 11  uur tot 12 uur.   

Eventuele wedstrijdjes kunnen op een 

ander moment plaatsvinden. 

Door Wie?  

Evelien Belmans en Silke Dekkers  

Waar?  

Sporthal Balsakker 

Balsakker z/n 

2275 Lille 

 

 


