Dienst Onderwijs
Stationsstraat 2
9120 Beveren
T 03 750 16 60
E onderwijs@beveren.be

6 september 2019
Brede school in GBS Kallo

Beste ouder
Gemeente Beveren organiseert in samenspraak met scholen activiteiten over de middag of
aansluitend op de schooltijd. Sportdienst, Kunstacademie, school, ouders en lokale
organisaties zorgen voor een aanbod op maat van de buurt. Dit noemen we de Brede School.
Wat is het aanbod voor de leerlingen van GBS Kallo dit semester?
Hockey (3e tot 6e leerjaar)
Hockey is een spel waarbij 2 teams van elk 11 spelers tegen elkaar spelen. Dankzij het succes op
de voorbije kampioenschappen groeit de belangstelling dagelijks en wordt hockey populairder
dan ooit.
Praktische info
Wat
Hockey

Voor wie
3e tot 6e leerjaar

Wanneer
maandag 14 oktober tot 25 november

Uur
15u30 – 16u30

Prijs
20 EUR

Inschrijven kan vanaf 13 september vanaf 12 uur.



Via www.beveren.be > Digitaal loket > Brede School
of aan de balie van de sportdienst (Klapperstraat 103, 9120 Beveren)

Cash betalen voor uw inschrijving op de school zelf is niet mogelijk. Aan de balie van de
sportdienst is er de mogelijkheid om met bankkaart te betalen.
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Extra informatie:
Korting vrijetijdspas
Inwoners van Beveren met een beperkt inkomen kunnen een vrijetijdspas aanvragen bij het
Sociaal Huis. Voor een vrijetijdspas moet je ofwel recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming in de ziekteverzekering ofwel cliënt zijn bij het OCMW. Met de pas krijg je 80%
korting op het inschrijvingsgeld. Betalen met de vrijetijdspas kan enkel aan de balie van de
betrokken dienst.
Tussenkomst ziekenfonds
De meeste ziekenfondsen voorzien een financiële tussenkomst in het inschrijvingsgeld van
sportactiviteiten. Dit bedrag kan verschillen per instelling. Neem hiervoor contact op met je
ziekenfonds. Zij geven je een formulier mee dat je kan laten invullen bij de sportdienst. Het
ingevulde formulier geef je daarna terug aan het ziekenfonds en zij zullen het nodige
terugbetalen.
Verzekering
De leerlingen die deelnemen aan een activiteit van de Brede School zijn via de school verzekerd
voor lichamelijke letsels.

Meer informatie over de Brede School?







Secretariaat GBS Kallo
Dienst onderwijs
Stationsstraat 2
9120 Beveren
E onderwijs@beveren.be
T 03 750 16 60
Sportdienst
Klapperstraat 103
9120 Beveren
E sport@beveren.be
T 03 750 18 80
Gemeentelijke Kunstacademie
Lijsterbessenlaan 24
9120 Beveren
E academie@beveren.be
T 03 750 10 75
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