Beste ouder(s),
in de turnles of zwemles hoor ik geregeld van leerlingen dat ze niet mogen turnen, zwemmen of
moeten opletten met bepaalde oefeningen.
Vaak krijg ik dan een briefje van de ouders met uitleg over het probleem en de duur van de
afwezigheid tijdens de turnles/zwemles en is er voor mij geen enkel probleem.
Maar soms komen kinderen ook zelf zeggen dat ze niet mogen turnen maar weet ik niets van de
ouders (via briefje of mondeling). Daarom wil ik aan u vragen om onderstaand briefje mee te geven
als u vindt dat uw kind beter niet mee sport omwille van gezondheidsredenen. Zo voorkomen we dat
kinderen die even geen zin hebben in een bepaalde les tussen de mazen van het net glippen. Of dat
kinderen die na een armbreuk of beenbreuk te vroeg mee sporten omdat ze er al zin in hebben maar
eigenlijk nog even moeten rusten.
Onderstaande briefjes geven u de kans om mij in te lichten over:
- eventuele oefeningen die ze moeten vermijden,
- blessures die ze opliepen en waardoor ze even “buiten strijd” zijn,
- behandeling van wratten/huidziekten,
- ziekte die nog niet helemaal achter de rug is,
- last van astma of allergieën,
- plasproblemen,
- …
Rekening houdend met de privacy van u en uw kinderen begrijpen we dat niet alles vermeld mag
worden. Daarom aan u de keuze om de reden van niet-deelname te noteren. U kan er ook voor kiezen
om enkel aan te vinken welke lessen of oefeningen uw zoon/dochter niet mag meevolgen en voor
hoelang.
Bij gezondheidsproblemen die langdurig zijn (meer dan 2 turnlessen/zwemlessen) is het wel nog aan te
raden om een doktersbriefje te voorzien.
Indien geen briefje of mondeling contact met u,
ga ik ervan uit dat alle kinderen mee turnen of zwemmen!
Met de correcte info die ik van u krijg, willen we onze leerlingen maximaal
laten sporten en spelen op een gezonde manier!

Praktisch
doktersbriefje:

niet mee turnen of zwemmen gedurende meer dan 2 lessen

briefje v/d ouders:

niet mogen deelnemen aan bepaalde soort oefeningen
niet mee turnen of zwemmen voor 1 of 2 lessen

U kan hieronder een briefje afknippen om mij op de hoogte te brengen of een nota in de agenda schrijven.
Bijkomende briefjes zijn te bekomen in de turnzaal of te vinden op onze website:
www.gemeenteschoolkruishoutem.be
Zie bovenaan bij “INFORMATIE” onder: “afwezigheden en medicatie”

Ter attentie van Juf Gretel
Ondergetekende, ouder van ……………………………………………………
uit klas ……………e leerjaar
geef de toestemming om de:
O turnles niet mee te volgen
O zwemles niet mee te volgen
O om niet deel te nemen aan de volgende soort oefeningen
…………………………………………………
van …………………………………(startdatum) tot ………………………………………(einddatum)
Toelichting van ouder(s):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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