Beste ouders en bewegers,

Via deze weg willen we onze inschrijvingen dit seizoen online regelen en u de nodige informatie bezorgen
i.v.m. het seizoen 2021-2022. Moest u na het lezen van deze brief nog vragen hebben kan u ons altijd
contacteren op bewegingsschoolachilles@gmail.com, bewegingsschool.be of sociale media.
Corona
De bewegingsschool zal enkel doorgaan zolang de veiligheid gegarandeerd kan worden en dat de
eventuele opgelegde maatregelen geen te grote beperking leggen op de organisatie. Zelfs als de
opgelegde maatregelen theoretisch toelaten de bewegingsschool terug op te starten, zullen wij één of
meerdere sessies annuleren indien wij oordelen dat de regels nog te strikt zijn om de veilige en/of
praktische werking van de bewegingsschool mogelijk te maken. Denk hierbij aan bv. over niet voldoende
mankracht beschikken om bepaalde veiligheidsvoorschriften na te komen of als het aantal toegelaten
personen in de zaal te beperkend is. Ook een (gedeeltelijke) annulering van (een deel van) de
inschrijvingen is steeds een mogelijkheid.
Inschrijvingen
Jullie kunnen momenteel jullie kind inschrijven voor één van volgende groepen afhankelijk van de leeftijd
van jullie kind:
- Wachtlijst groep peuters van 9u tot 9u50 leeftijd 1,5 tot 2,5 jaar
- Groep 1B van 11u15 tot 12u15 leeftijd 2,5 tot 6 jaar
Opgelet: de uren voor de kleutergroepen (1A en) 1B zijn een kwartier verlaat t.o.v. seizoen 2019-2020.
De kleutergroep waar uw kind in zit bij de start van het seizoen blijft zijn/haar groep voor het hele seizoen.
Voor de wachtlijst van de peuters wordt u tijdens het jaar opgeroepen zodra er weer plaats is.
De kinderen mogen slechts aan de activiteit deelnemen als u zelf ook “actief” gedurende de hele sessie
meedoet. Als u uw kind inschrijft, bent u dus zelf automatisch ingeschreven. Enkel aanwezig zijn is niet
genoeg! Doe gerust uw sportschoenen en comfortabele kledij aan. U hoeft natuurlijk niet zelf aan
“gymnastiek” te doen, maar uw kind ondersteunen en zorgen voor veiligheid in zijn/haar spel, is een
must. We vragen dat er exact één begeleider per kind aanwezig is.
In het midden en op het einde van de sessie zijn er ook spelonderbrekingen waar ouders samen met hun
kinderen een “bewegingsspel” doen. Deze onderbreking vindt plaats in een vrije ruimte naast het circuit.
We vragen je om de spelonderbreking mee te spelen en niet op het circuit te blijven “hangen”. Ga naar de
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vrije ruimte, ook als uw kind niet actief wilt meedoen aan de spelonderbreking. Deze momenten zijn
belangrijk voor de psychomotorische en sociale ontwikkeling van uw kind. Wij kunnen gedurende die
onderbreking niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen op het circuit omdat onze
begeleiders dan andere verplichtingen hebben.
De kalender voor het seizoen 2021-2022 omvat 18 sessies telkens op zondagvoormiddag:
1ste semester
3 – 10 – 24 oktober
7 – 14 – 21 november
5 – 19 december
2de semester
16 – 23 – 30 januari
13 – 20 februari
6 – 13 – 27 maart
3 – 24 april
Het lidgeld bedraagt €140 voor het volledige jaar. Voor laattijdige inschrijvingen of inschrijvingen op de
wachtlijst wordt, na het invullen van onderstaand formulier, via mail contact opgenomen voor de betaling
van het lidgeld in orde te brengen. In de prijs is o.a. de verzekering inbegrepen voor het deelnemende
kind en de begeleidende ouder.
Kinderen die 1,5 jaar worden in januari 2022 of later kunnen worden ingeschreven voor het tweede
semester. Analoog voor de leeftijdscategorie van 6 jaar, kunnen enkel kinderen die 6 jaar worden in juli
2021 of later nog maximum een half seizoen inschrijven. Dus enkel voor het eerste semester. Om een
half seizoen in te schrijven bedraagt het lidgeld €80.
Het lidgeld kan gestort worden op de rekening BE96 7350 5090 7305 van Achilles vzw. Gelieve het
bedrag voor elk kind afzonderlijk te storten met in de mededeling de voor- en achternaam van het kind en
de groep waarvoor u het kind inschrijft.
Het inschrijvingsformulier dient afzonderlijk ingevuld te worden voor elk kind dat u inschrijft. U kan het
formulier terugvinden op deze link:
FORMULIER
Opgelet: De inschrijving is pas volledig als wij het ingevulde formulier en de betaling van het correcte
lidgeld voor het deelnemend kind hebben ontvangen.
Een handje toesteken
Zoals de vorige jaren zijn wij op zoek naar helpende handen voor het veilig en kwaliteitsvol organiseren
van de bewegingsschool. Over voldoende mensen beschikken die hieraan willen en kunnen meewerken
is zonder twijfel de grootste uitdaging voor het draaiende te houden van de bewegingsschool. Daarom
vragen wij de volgende mogelijkheden eens te bekijken en misschien vindt u een optie waarin u, of
iemand dat u kent, interesse heeft en een handje wilt komen toesteken.

Vrijwilliger: Vele onder jullie kennen de mensen met meestal gele T-shirts die instaan voor veiligheid,
opbouw, onthaal, begeleiding, afbraak, organisatie… Op de website is meer info te vinden over wat het
inhoudt om vrijwilliger te zijn, de verschillende taken enz. Wij kunnen uit ervaring zeggen dat het voor
zowel jong als oud niet alleen een leerrijke ervaring is, maar ook zeer veel voldoening geeft. Als u of
iemand in uw omgeving interesse heeft, contacteer ons gerust via mail, website, sociale media,
mondeling… Of moedig hem/haar aan een kijkje te komen nemen.
Oudergroep: Een poule van ouders die worden ingepland om enkele keren op het seizoen te komen
helpen bij de opbouw of afbraak. U kan zich hiervoor aanmelden via het inschrijvingsformulier.
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Reserve: Dit zijn mensen die we oproepen wanneer we merken dat we een bepaalde sessie
onderbemand zullen zijn. Op dat moment krijgen mensen uit deze groep een mail/telefoontje met de
vraag of ze kunnen inspringen bij die specifieke sessie. Mensen die dit zien zitten mogen dit aangeven in
het formulier of ons een seintje geven via de gekende kanalen.

Natuurlijk kan u als ouder doorheen het jaar en zelfs op de dag zelf nog beslissen mee te helpen door iets
vroeger te komen/later te blijven. Onze vrijwilligers en studenten werken hard om de bewegingsschool
mogelijk te maken. Iedereen die het werk komt helpen verlichten wordt ten zeerste geapprecieerd.

Bewegende groeten,
Namens vzw Achilles
Stef Van den Broeck
Voorzitter

Glenn Matthijs
Secretaris
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