watersportstage 2de graad Sport
Om de twee jaar organiseert onze school voor de leerlingen van de tweede graad Sport een watersportstage.
Deze stage is verplicht en gaat door in het Sport Vlaanderen-centrum WITTEBRUG te Nieuwpoort van
maandag 13/9/2021 tot en met vrijdag 17/9/2021. Een volledige briefing met het programma en alle praktische
informatie ontvang je in het begin van het schooljaar, maar we lichten hier al even een tipje van de sluier.

Met deze stage willen we onze leerlingen kennis laten maken met surfen en zeilen. De activiteiten worden
georganiseerd in samenwerking met Sport Vlaanderen en gaan door op het spaarbekken in Nieuwpoort.
Verder staan er nog een aantal andere watersportactiviteiten zoals golfsurfen, stand up paddle, rafting en
zeilwagenrace op het programma. Deze zaken organiseren we in samenwerking met Shorebreak en de Royal
Sand Yacht Club, een surfclub en zeilwagenclub gelegen op het strand van Oostduinkerke en De Panne. Ook
daar worden de lessen gegeven en begeleid door ervaren en gediplomeerde lesgevers.
Daarnaast staan er verschillende (avond)activiteiten op het programma waarbij we de sociale vaardigheden
van de leerlingen verder ontwikkelen. Kennismaken met elkaar zal de eerste dagen centraal staan. Deze
activiteiten dragen bij tot een positieve klassfeer waarbinnen elke leerling maximaal kan presteren.

De kostprijs van deze stage bedraagt € 300. In dit bedrag zijn de verplaatsing (bus/tram/huur fiets), alle
activiteiten en de verblijfsformule volpension inbegrepen. Extra zakgeld hebben de leerlingen niet nodig.
Voor leerlingen met een studietoelage wordt er een korting toegekend van € 75 (korting 50% toegekend door
Sport Vlaanderen op de volpensionprijs en sportactiviteiten georganiseerd door Sport Vlaanderen, dus niet op
andere (water)sportactiviteiten zoals de verplaatsing en extra activiteiten). Wil je in aanmerking komen voor
deze korting, dan dien je vóór 07/09/2021 een bewijs van recht op studietoelage (geldend voor het huidige of
het vorige schooljaar) te bezorgen aan mevrouw Boogmans (secretariaat).

Wij kijken er alvast naar uit!
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Mogen wij vragen de betaling te voldoen voor 01/09/2021 op onderstaand rekeningnummer:
€300 voor leerlingen zonder studietoelage
€225 voor leerlingen met studietoelage
Rekeningnummer: BE24 7370 4220 4238 / BIC: KREDBEBB
Naam van de rekening: watersportstage Nieuwpoort 2021 Broederscholen Hiëronymus VZW
Mededeling: Naam + Voornaam + Klas
Wij kijken alvast uit naar een fantastische stage!

Sportieve groeten
Directie en sportleerkrachten

