Schoolbestuur: V.Z.W. KATHOLIEKE SCHOLEN REGIO DEINZE
Nieuwstraat 60, 9800 DEINZE
Instellingskenmerken school: 024562 211 2 44011 1 04

Schooladres: Oostkouterlaan 7
9800 Deinze (Petegem-aan-de-Leie)
Tel. 09/386.29.79 fax. 09/386.82.71
E-mail : directie@shpetegem.be
Op het web: www.shpetegem.be

Petegem, september 2020
Beste ouders,
Het schooljaar is net begonnen en ook de lessen bewegingsopvoeding komen eraan.
Hieromtrent hadden we graag nog enkele afspraken gemaakt rond hygiëne, veiligheid en
uniformiteit.
Om aan de lessen bewegingsopvoeding deel te nemen, beschikken de kinderen over
een t-shirt met logo van de school en een zwarte sportbroek (deze kunnen eventueel via de
titularis op school bekomen worden). De kledij blijft, samen met de sportschoenen, na de
turnles op school. Op het einde van elke maand of voor een vakantieperiode wordt de
turnkledij meegenomen naar huis om deze te reinigen.
Extra sokken mogen meegebracht worden maar zijn geen “must”.
Gelieve de turnkledij van uw zoon of dochter ook te voorzien van hun naam. Bij verlies kunnen
we deze dan sneller aan de eigenaar terug bezorgen.
Onder het turntruitje wordt geen kledij aangetrokken. Dit om hygiënische redenen (zweet,
reuk, ziek worden door vochtig onderhemdje na de les…).
Er mag steeds boven de t-shirt een pull of een extra trui aangetrokken worden.
Als schoeisel worden best degelijke sportschoenen aangeschaft. De schoenen worden ook op
school gelaten. Witte turnpantoffeltjes bieden weinig stevigheid en bescherming en zijn minder
geschikt om bepaalde sporten en activiteiten te beoefenen.
De sportschoenen dienen een bleke zool te hebben, om de sportvloer niet te beschadigen.
Na de zwemlessen gebruiken de kinderen twee handdoeken. Eén om op te staan en één om
zich af te drogen. Een blauwe badmuts is verplicht en kan via de titularis bekomen worden.
Zwembrilletjes worden beter niet meegebracht, tenzij om medische redenen. Ze zijn op dit
niveau niet echt nuttig en werken eerder storend voor veel kinderen.
Sportieve groeten
Directie en gymleerkrachten

