Sponsors

Omnisport na
school
Wekelijks sport, spel en
initiaties

INSCHRIJVEN

Jaarwerking
2018-2019

via onze website: www.desportpit.be
via mail: info@desportpit.be

Na inschrijving ontvang je een
bevestiging met verdere informatie
en het rekeningnummer

CONTACTGEGEVENS
VZW Omnisportclub
De Sportpit
Tel. 0486/45 21 66
www.desportpit.be

DE
SPORTPIT
Sport.Spel.Fun.
kleuters 2014-2013
kids 1
2012-2011
kids 2 2010-2008

START
De lessen starten vanaf 10 september.
Voor de kleuters elke maandag van
17.15 uur - 18.15 uur

KLEUTERS

Spelenderwijs ontwikkelen van motorische
vaardigheden, balvaardigheid, rekenen en
samenwerken in de sportles.
Elke maandag
van 17.15 uur t.e.m. 18.15 uur

KIDS 1

Geboren in 2012 en 2011
Elke woensdag
van 13.30 uur tot 14.45 uur

Waar
De Sportpit
Steenbakkersstraat 59
8400 Oostende

Prijs 80 €
- Deelnemers uit Oostende kunnen 10 €
subsidie krijgen van de stad.
- Via de mutualiteit is korting mogelijk.
- Deelnemers sportkans zijn toegelaten.
- De omnisporters zijn verzekerd bij
Sportievak.
- In de schoolvakanties is er geen les

De Sportpit
Sport.Spel.Fun.

Kids 1 elke woensdag van
13.30 uur - 14.45 uur
Kids 2 elke woensdag van
14.45 uur - 16.00 uur

Geboren in 2014 en 2013

KIDS 2

Geboren in 2010 t.e.m. 2008
Elke woensdag
van 14.45 uur tot 16.00 uur

Sport, spel en initiatie in diverse
sportdisciplines. Zo komen gymnastiek,
atletiek, badminton, voetbal, mini-tennis en
nog veel andere sporten aan bod.

VOLLEY

Prijs 50 €

Recrea Volleybal Dames
Elke dinsdag van 20.45 uur tot 21.45 uur

Wij werken uitsluitend met gediplomeerde
lesgevers. De kwaliteit van het lesgeven en de
zorg voor uw kind is onze grootste prioriteit.
We proberen gedurende het jaar een zo
uitgebreid mogelijk pakket aan sporten aan
te bieden. Bij elke sport besteden we
aandacht aan opwarming, cooling-down,
fair-play & fun. Tijdens de lessen houden we
rekening met de motoriek van elk kind.
Bewegen is belangrijk voor een kind, dit
zowel voor de lichamelijke, geestelijke en
sociale ontwikkeling.
We hopen jullie alvast te mogen
verwelkomen op één van onze lessen
gedurende het jaar.
Team Sportpit

