Recreatiesportclub
badminton, fietsen, fitness,
kinderdans, kleuterdans, minivoetbal,
volleybal, zwemmen-jeugd
www.gezinssport-ichtegem.be

K L E U T E R D A N S
Doelgroep:
Schoolgaande kleuters tot en met de tweede kleuterklas die het leuk vinden om
samen met juf Faye en andere kindjes te dansen en bewegen.


De start van de nieuwe tiendelige
jeugdlessenreeks KLEUTERDANS is voorzien
voor: woensdag 13 maart 2019
van 14u tot 14u45.



De laatste les met optreden gaat door op
zaterdag 1 juni 2019.



Geen les op 10 en 17/04; 01/05.
 De lessen, onder leiding van juf Faye, gaan door in de turnzaal van de Vrije
Basisschool DE SCHATKIST Koekelarestraat 14 te Ichtegem
(telkens op woensdagnamiddag behalve als de turnzaal niet vrij is).
 Sportieve kledij en sportschoenen worden aanbevolen.
 Gezinssport - Ichtegem is een erkende sportclub aangesloten bij
Gezinssport Vlaanderen. Leden kunnen door tussenkomst van hun mutualiteit een
belangrijk deel van het lidgeld terugbetaald krijgen.
 Alle leden worden aangesloten bij en verzekerd via Gezinssport Vlaanderen.
 Na de lessen krijgen de kinderen een drankje aangeboden.
 De eerste les is een kennismakingsles. Na deze les kan, in overleg met de lesgeefster,
het lidmaatschap gestopt en het lidgeld terugbetaald worden.
 De groep (meisjes en jongens) wordt beperkt tot 16 deelnemers.

 Deelnemen aan de tiendelige lessenreeks kan door het betalen van 45 euro lidgeld met
inbegrip van lesgeefster, huur turnzaal, verzekering, Gezinssport Vlaanderen lidmaatschap, drankje na de lessen, enz…
 Tweede en volgende inschrijvingen binnen hetzelfde gezin krijgen een korting van vijf euro
op het lidgeld.
 Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon van hun lidkaart bijkomend vijf euro korting!
 Betaling kan per overschrijving op rekeningnummer: BE65 8538 5960 1096
van Gezinssport - Ichtegem met vermelding: Dans + naam
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan bij de voorzitter:
PATRICK VERPLANCKE Macharius Grysonstraat 14 8480 Ichtegem.
 0473 / 69 49 44 of veho@telenet.be

