
NASCHOOLS AANBOD SBS Kuringen 2021-2022 
WAT? 

VOOR WIE? 
WANNEER? WAAR? PRIJS? MEER INFO? 

SPORTSNACK (i.s.m. MOEV) 
Heb je na het laatste belsignaal nog honger in 
sport?  
Kan je niet kiezen tussen verschillende sporten 
die je graag wil doen?  
Heb je zin om elke week extra te bewegen  
zonder je in te schrijven in een club? 

L4/L5/L6: dinsdag van 15.30-17 uur 
L1/L2/L3: donderdag van 15.30-17 uur 
 
Reeks 1 (start = 7 september 2021): 
13 lessen voor L4/L5/L6 
12 lessen voor L1/L2/L3 
 
Reeks 2 (start = 10 januari 2022: 
11 lessen voor iedereen 
 
Reeks 3 (start = 19 april 2022): 
10 lessen voor L4/L5/L6 
9 lessen voor L1/L2/L3 

sporthal  
 
De lesgever begeleidt de leerlingen van 
L1/L2/L3 naar de sporthal en brengt leerlingen 
nadien naar BKO Maxi’s indien nodig. De 
andere leerlingen worden opgehaald aan de 
sporthal. 

€3/les janick.vaes@hasselt.be   
 

 
 

RUST EN STILTE 
Wil je leren omgaan met boosheid, verdriet, 
spanning? 
Wil je de wijsheid die in je zit naar buiten 
brengen samen met andere kinderen? 
Wil je door stilte tot rust komen? 
Wil je filosoferen? 
Wil je yoga doen? 

maandag van 15.30 tot 16.30 uur 
(tweewekelijks) 
 
Groep 1: L1/L2  
13 lessen (start = maandag 18 oktober 2021) 
 
Groep 2: L3/L4/L5/L6  
12 lessen (start = maandag 11 oktober 2021) 
 
! In februari is er geen les. 

 

Stedelijke bibliotheek Kuringen 
 
De leerlingen van de bovenbouw komen met 
de rij mee naar de onderbouw. Juf Miety 
begeleidt de leerlingen nadien naar BKO 
Maxi’s indien nodig. De andere leerlingen 
worden opgehaald aan de hoofdingang om 
16.30 uur. 

€20/school-
jaar 

mietyvannuffel@hotmail.com  
 
Let op: maximum 15 
leerlingen/groep 

STUDIEBEGELEIDING 
Wil je een goede huiswerkattitude 
ontwikkelen? 
Wil je onmiddellijk na schooltijd je huiswerk 
maken in een rustige omgeving? 

maandag van 15.30 tot 16.30 uur:  

− groep 1: L1 

− groep 2: L4/L6 
 
dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur:  

− groep 1: L2 

− groep 2: L4/L5 
 
donderdag van 15.30 tot 16.30 uur:  

− groep 1: L3 

− groep 2: L5/L6 
 
Start = maandag 6 september 2021 
 

eetzaal L1/L2/L3 
 
De lesgever begeleidt de leerlingen van 
L4/L5/L6 naar de onderbouw. De lesgever 
begeleidt de leerlingen nadien naar BKO 
Maxi’s indien nodig. De andere leerlingen 
worden opgehaald aan de hoofdingang om 
16.30 uur. 

€2/keer  
 
(inschrijven 
per 
schooljaar) 

sbs.kuringen@hasselt.be  
 
Let op:  

- maximum 20 
leerlingen/groep 
(L1/L2/L3) 

- maximum 30 
leerlingen/groep 
(L4/L5/L6) 
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