
SPORT OP SCHOOL
RINKELING

ONTMOETINGSDAG

ZWEMMEN

KLEUTERS
Elk jaar starten we met een sportieve
ontmoetingsdag.  Al spelend en
bewegend leren de juffen en kinderen
elkaar beter kennen.

Elke 2 weken gaat juf Eva zwemmen met de kapoenen
van K3. Zij geeft hen watergewenning en leert hen de
basisvaardigheden om te leren zwemmen.

         2x per week                                    
bewegingslessen                 

van  juf Natalie.

Zowel aan de fijne als aan de
grove motoriek wordt gewerkt.

RINKELING in BEWEGING !



RINKELING

ONTMOETINGSDAG

ZWEMMEN

LAGERE
SCHOOL

Elk jaar starten we met een sportieve
ontmoetingsdag.  Al spelend en
bewegend leren de juffen/meester en
kinderen elkaar beter kennen.

Onze jongens en meisjes van de lagere school leren
verschillende zwemstijlen in 4 niveaugroepen in het
zwembad van Londerzeel. De verschillende zwemstijlen
worden doorlopen om uiteindelijk aan reddend- en
overlevingszwemmen deel te nemen.

2x per week 
krijgen de kinderen 

van de lagere
school bewegingslessen 

van meester Jan.

Hij zorgt voor actieve lessen waarin
een brede waaier aan vaardigheden

geoefend worden. Ook
fietsvaardigheid komt op

regelmatige basis aan bod. Buiten
sporten en spelen wordt

gestimuleerd.



RINKELING

SPORTKLASSEN

ONZE SPEELPLAATS

LAGERE
SCHOOL

De leerlingen van het 5de leerjaar
kijken er elk jaar naar uit: de
sportklassen in Herentals. 

Een hele schoolweek worden er
verschillende uitdagende sporten

beoefend. Schaatsen staat er dagelijks
op het programma. 

Hiernaast gebeuren er nog andere
activiteiten, zoals een

natuurwandeling, oriëntatieloop,
interactieve 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 Kahtolieke
basisscholen van Merchtem. Ze
worden tijdens deze sportweek

begeleid door hun klastitularis en de
sportleerkracht.

 

Onze speelplaats is zo ingericht
zodat kinderen worden
uitgedaagd om meer te

bewegen.

Onze school organiseert zelf enkele 

tornooien samen met onze scholengroep:

 

Zo is er voor de 2de graad het trefbaltornooi

 en voor de 3de graad 

het netbaltornooi dat georganiseerd

 wordt door de turnleerkrachten 

van de verschillende scholen uit 

onze scholengroep. 

Hier strijden onze leerlingen 

in verschillende teams voor de wisselbeker. 

 

tornoo
ien

tornoo
ien

KRONKELDIDOE (1e graad )
SCHOLENCROSS 

MOEV (buitenschoolse
sportactiviteiten op

woensdagnamiddag waarvoor
kinderen kunnen inschrijven.)

Onze school neemt deel aan 
buitenschoolse sportactiviteiten 

om kinderen te stimuleren 
tot meer bewegen: 

 

(georganiseerd door de gemeente)

 


