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Dan is er goed nieuws!
Met steun van stad Brugge organiseren 
Basisschool De Triangel (Diksmuidse 
Heerweg 159, 8200 Sint-Andries) en 
Basisschool Sint-Lodewijks (Doornstraat 3, 
8200 Sint-Andries) het hele schooljaar  
een breed aanbod van naschoolse 
activiteiten. Die zijn uiteraard toegankelijk 
voor kinderen uit de school, maar ook 
kinderen uit de buurt, die ingeschreven  
zijn in een andere school, kunnen 
deelnemen aan het aanbod.  

Nog op zoek naar een  
naschoolse activiteit  
voor je zoon of dochter 
in de buurt?



Interesse? 
Op deze flyer vind je een overzicht van alle activiteiten  
die doorgaan in het tweede en derde trimester.
Voor meer info kan je contact opnemen met de directeurs van  
de betrokken scholen, respectievelijk via 050 39 13 23 of 050 40 68 77.  
De betaling gebeurt voor of bij aanvang van een lessenreeks.
Inschrijven kan enkel en alleen online.  
De online-inschrijvingen gebeuren via de website van stad Brugge met 
volgende link www.brugge.be/brede-school-naschoolse-activiteiten  
en starten op woensdag 30 januari en worden afgesloten  
maandag 4 februari om 22.00 uur.
De school reikt, op vraag, een fiscaal attest uit.
Kinderen kunnen genieten van een verlaagd tarief bij het tonen  
van een bewijs van verhoogde tegemoetkoming en zijn ten alle tijden 
verzekerd via een polis van de stad Brugge.

Vragen? 
Contacteer Chris Deloof (Onderwijsdeskundige stad Brugge)  
via 050 47 54 74 of chris.deloof@brugge.be



Activiteit Wat? Wanneer? Voor wie? Kostprijs?

Scratch Zin om on-line een spel te 
programmeren en daarna 
te spelen? 
We gaan aan de slag met 
het programma “scratch” 
o.l.v. mu-st.

Woensdagen 24 
april, 8 en 15 mei 
en 5 en 12 juni 
2019, telkens van 
13.00 u. tot 14.00 u.

5de en 6de leerjaar

Gaat door in de  
BS Doornstraat

12,5 euro  
(voor 5 sessies 
van 1 uur)

Kortfilm 
maken

Kinderen gaan op een 
speelse manier en creatief 
aan de slag en leren een 
kortfilm maken

Maandagen 4, 11, 18 
en 25 februari en 11 
en 18 maart 2019, 
telkens van 16.30 u. 
tot 18.00 u..

3de en 4de leerjaar

Gaat door in de 
BS Doornstraat

22,5 euro  
(voor 6 sessies 
van anderhalf 
uur)

Dans Laat je meevoeren op het 
ritme van de muziek en 
kom samen dansen. 

Dinsdagen  23 en 
30 april en 7, 14, 
21 en 28 mei 2019, 
telkens van 16.15 u. 
tot 17.15 u.

2de leerjaar

Gaat door in de  
BS Doornstraat!

15 euro  
(voor 6 sessies 
van 1 uur)

Kinderyoga Jonge kinderen willen van 
nature alles ontdekken. 
Yoga helpt hen hierbij en 
zorgt ervoor dat ze op een 
speelse manier zichzelf en 
de wereld om zich heen 
ontdekken.

Donderdagen 14,  
21 en 28 februari 
en 14 en 21 maart 
2019 telkens van 
16.30 u. tot 17.30 u.

2de en 3de kleuter

Gaat door in de  
BS Doornstraat

12,5 euro  
(voor 5 sessies 
van 1 uur)

Schaken Eerst worden de spelregels 
uitgelegd, daarna wordt er 
veel aandacht besteed aan 
de basisvaardigheden die 
nodig zijn om het spelletje 
te leren spelen.

Donderdagen 25 
april en 2, 9, 16 en 
23 mei 2019 telkens 
van 16.30 u.  
tot 17.30 u.

5de en 6de leerjaar

Gaat door in de  
BS Doornstraat

12,5 euro  
(voor 5 sessies 
van 1 uur)

Donderdagen 14, 21 
en 28 februari en 
14, 21 en 28 maart 
2019, telkens van 
16.15 u. tot 17.15 u.

4de leerjaar

Gaat door in  
BS De Triangel

18 euro 
(voor 6 sessies 
van 1 uur)



Activiteit Wat? Wanneer? Voor wie? Kostprijs?

Basket- 
initiatie

De kinderen leren de basis-
technieken van basketbal 
kennen en amuseren zich 
in wedstrijdvorm

Dinsdagen 23 en 
30 april en 7, 14, 
21 en 28 mei 2019, 
telkens van 16.30 u. 
tot 17.30 u.

3de leerjaar

Gaat door in de  
BS Doornstraat

15 euro 
(voor 6 sessies 
van 1 uur)

Kleuter- 
turnen

Fit door het leven en voor 
het leven begint al als 
kleuter. Op maat van de 
jongste kinderen wordt er 
geoefend op lenigheid, li-
chaamsschema, evenwicht 
en durf.

Zaterdagen 16, 23 en 
30 maart, 27 april en 
4, 11, 18 en 25 mei 
en 1 en 8 juni 2019 
Reeks 1 - K1 
telkens van 9.30 u 
tot 10.30 u.
Reeks 2 - K2/K3 
telkens van 10.45 u. 
tot 11.45 u..

1ste, 2de en 3de 
kleuter

Gaat door in  
BS De Triangel

30 euro  
(voor 10 sessies 
van 1 uur)

Kiyashi  
for kids

Ontspanningsmomenten, 
rustgevende spelletjes, 
crea, kristallen, … Kinde-
ren op een ontspannen, in-
tuïtieve en speelse manier 
tot rust brengen en leren 
luisteren naar hun hart.

Woensdagen 6, 13, 
20 en 27 februari, 
13, 20 en 27 maart, 
3 april en 8 en 15 
mei 2019  telkens 
van 14.00 u. tot 
15.00 u.

5de en 6de leerjaar

Gaat door in  
BS De Triangel

30 euro 
(voor 10 sessies 
van 1 uur)

Kleuter-
yoga

Jonge kinderen willen van 
nature alles ontdekken. 
Yoga helpt hen hierbij en 
zorgt ervoor dat ze op een 
speelse manier zichzelf en 
de wereld om zich heen 
ontdekken.

Donderdagen 14, 21 
en 28 februari en 14 
maart 2019, telkens 
van 16.15 u. tot 
17.15 u.

1ste kleuter

Gaat door in  
BS De Triangel

12 euro 
(voor 4 sessies 
van 1 uur)

Afvalier Kinderen maken met afval 
een verhaal, knutselen de 
decors en maken er een 
stop motion film mee.

Donderdagen 7, 14, 
21 en 28 februari 
en 14 en 21 maart 
2019, telkens van 
16.30 u. tot 18.00 u.

5de en 6de leerjaar

Gaat door in  
BS De Triangel

18 euro 
(voor 6 sessies 
van anderhalf 
uur)
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