
Beste ouders en sportievelingen,  
 
Op woensdag 18 september 2019 neemt onze school deel aan de actie “Breng je sportclub naar 
school”. Kinderen die aangesloten zijn bij een sportclub, mogen die dag in de sportkledij van  hun 
club naar school komen. Zij zullen die dag op een leuke manier in de bloemetjes gezet worden.  
Ben je aangesloten bij een sportclub (voetbal, basketbal, paardrijden enz.)? Laat dit dan zien op 
woensdag 18 september 2019, aan alle kinderen van de basisschool en kom in je sportoutfit van 
je club naar school.  
Wij hopen op zoveel mogelijk deelnemers om er een leuke dag van te maken.  
Om deze dag vlot te laten verlopen, zouden wij graag een overzicht hebben van de verschillende 
sporten. Daarom vragen wij aan de deelnemers om onderstaand invulstrookje af te geven aan de 
juf of meester van de klas.  
 
 
Sportieve groeten,  
  
Meester Tom 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik,………………………………………………………………………………………………………..uit klas……………................ 
kom op woensdag 18 september 2019 in de sportkledij van mijn club naar school en mijn sport 
is………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
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