SPORT … BEWEGEN … IS TOF !

Wat doet de Rinkeling?

Elke week zijn er twee turnlessen voor de kleuterschool :
Onze turnjuf Natalie Aenspeck maakt er elke week weer fantastische
bewegingslessen van. Zowel aan de grove als de fijne motoriek wordt er
gewerkt.

Elke week is er een turnles en om de twee weken is er een
bewegingsles voor de lagere school :
Onze turnmeester Kristof De Geest maakt er actieve lessen van met de
nodige lichaamsbeweging. Hij oefent regelmatig de fietsvaardigheden van
onze leerlingen.

Om de twee weken gaan we zwemmen vanaf de derde kleuterklas:
Onze grootste sloebers van de derde kleuterklas leren spelenderwijs
basisbewegingen die nodig zijn om ‘echt’ te kunnen zwemmen.
Onze jongens en meisjes van de lagere school leren de verschillende
zwemstijlen in vier niveaugroepen in het zwembad van Londerzeel onder
leiding van onze zwemmeester Kristof. De verschillende zwemstijlen
worden doorlopen om uiteindelijk op het hoogste niveau aan reddend en
overlevingszwemmen deel te nemen.

Elk jaar is er sportweek in Herentals voor de vijfde klas :
De leerlingen van de vijfde klas kijken er steeds naar uit : de sport- en
schaatsklassen te Herentals!

Een hele schoolweek worden er verschillende uitdagende sporten
beoefend en ook dagelijks een uur geschaatst.
Hiernaast gebeuren er nog andere activiteiten zoals een natuurwandeling,
oriëntatieloop, sportquiz, …
De sportweek is ook op sociaal gebied een voltreffer : de klasgroep wordt
hechter en de leerlingen komen in contact met de leerlingen uit de vijfde
klassen van de vrije basisscholen van Merchtem.
Ze worden tijdens deze sportweek begeleid door hun klastitularis en de
sportleerkracht.

Onze school neem deel aan buitenschoolse sportactiviteiten :
Elk jaar opnieuw engageren we ons om deel te nemen aan verschillende
buitenschoolse sportactiviteiten om kinderen te stimuleren tot meer
bewegen.
Onze kleuters nemen vooral deel aan SVS-activiteiten zoals Rollebolle,
Hopsakee, Krondeldidoe, … tijdens de lesuren.
Op woensdagnamiddag kan er door de leerlingen van de lagere school
worden deelgenomen aan SVS-activiteiten onder leiding van onze
turnmeester. (SVS = Stichting Vlaamse Schoolsport)
De scholencross, georganiseerd door de gemeente Merchtem, bezorgd
onze leerlingen jaarlijks verschillende medailles.

Verschillende sportdagen per jaar :
Zowel voor de kleuters als voor de lagere school worden er in de loop van
het schooljaar sportdagen georganiseerd door de turnleerkrachten. Zij
zorgen er voor dat al onze kinderen in topvorm zijn en blijven! Zo kennen
we onze sportieve ontmoetingsdag, het trefbaltornooi, …
De speelplaatsen zijn sportief ingericht !

