
Bewegingsschool 
“Bob en Saartje” 

 

Heylen Vastgoed – Wegi Lille  organiseert opnieuw de bewegingsschool voor kinderen van de 
eerste kleuterklas (of instapklas) tot en met de derde kleuterklas.  
 
Trainsters Tinne en Valerie staan voor jullie klaar met allerlei leuke activiteiten. 
In de bewegingsschool wordt er op een speelse manier op ontdekking gegaan naar eigen 
mogelijkheden. Er worden ballen, ballonnen, doekjes, toestellen, … gebruikt.  
 
We starten op zaterdag 22 september met de bewegingsschool. Alle kinderen mogen 3 keer 
komen proberen of de bewegingsschool iets voor hen is. Na die 3 keer vragen we om het lidgeld 
van 65 euro te betalen.  

Bewegingsschool groep 1 
 

Voor wie? 
Kinderen van de instapklas en eerste kleuterklas zijn hier welkom. (Geboortejaar 2015 tot en 
met februari 2016) 
Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school mogen instappen, voorzien we bij de 
bewegingsschool een instapmoment op zaterdag 5 januari 2019 (indien er nog plaatsen vrij 
zijn).  
 
Wanneer?  
Elke zaterdag van 9 uur tot 10 uur.   
 

Waar?  
Sporthal Balsakker in Lille 

Bewegingsschool groep 2 
 

Voor wie? 
Kinderen van de tweede en derde kleuterklas.  
 
Wanneer?  
Elke zaterdag van 10 uur tot 11 uur.   
 
Waar?  
Sporthal Balsakker in Lille 
 
 
 

Meer info?  bobensaartje@wegi.be    http://www.wegi.be/bobensaartje 

  
Volleybalschool 
“Bob en Saartje” 

 

Heylen Vastgoed – Wegi Lille organiseert opnieuw de volleybalschool voor kinderen van het 
eerste leerjaar tot en met het derde leerjaar.  
 
Trainsters Silke en Evelien zullen er in de volleybalschool alles aan doen om jullie kinderen op 
een speelse manier kennis te laten maken met volleybal. Receptie, toetsen, voetverplaatsingen, 
opslag en onderhands spelen komen dan ook uitgebreid aan bod.  
Om meer oefeningen op maat te kunnen aanbieden, wordt deze groep opgesplitst volgens 
leeftijd of niveau.  
 
We starten op zaterdag 25 augustus met de volleybalschool. Alle kinderen mogen 3 keer 
komen proberen of de bewegingsschool iets voor hen is. Na die 3 keer vragen we om het 
lidgeld van 65 euro te betalen.  

Volleybalschool groep 1 
 

Voor wie? 
Kinderen van het tweede leerjaar en derde leerjaar.  
Het is de bedoeling dat iedereen in deze groep zal deelnemen aan de 2-2 volleybalcompetitie 
vanaf september. Er worden wedstrijdjes gespeeld tegen kinderen van andere clubs in kleine 
ploegjes en volgens niveau.  
 
Wanneer?  
Elke zaterdag van 9 uur tot 10 uur.  
 
Waar?  
Sporthal Balsakker in Lille 

Volleybalschool groep 2 
 

Voor wie? 
Kinderen van het eerste leerjaar. Hier wordt op een speelse manier echt aan de basis gewerkt.  
 
Wanneer?  
Elke zaterdag van 10 uur tot 11 uur.   
 
Waar?  
Sporthal Balsakker in Lille 
 

Meer info?  bobensaartje@wegi.be  http://www.wegi.be/bobensaartje 

 

mailto:bobensaartje@wegi.be

