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St.-Vincentiusinstituut Anzegem 

 

 

SPORT NA SCHOOL PAS 

 
We hebben reeds 38 SNS-leden op heel onze 
school. Vraag een informatieboekje aan je L.O.- 
leerkracht en schrijf je online in! 

ANZEGEM- In het eerste trimester heef 5 Vz 
procentueel het meeste SNS-passen. (zie foto) 
 
WAT IS EEN SNS-PAS? 
Je kan met zo'n pas deelnemen aan heel wat 
sportactiviteiten in de buurt. Het voordeel is dat je 
niet gebonden bent aan een vaste club. In het 
bijhorend boekje kan je elke dag, elke week je 
sportkeuze maken. 
Voor meer info: http://www.sportnaschool.be  
 
KAN IK NOG EEN SNS-PAS KRIJGEN? 
Het tweede semester loopt van februari tot mei. 
Voor één semester betaal je 30 euro. Bovendien 
kan je een deel van je inschrijvingsgeld terug krijgen 
via je ziekteverzekering (bvb. CM, OZ, ...)Vraag 
daarom bij je mutualiteit de nodige blanco-
formulieren aan en geef het af aan je L.O.- 
leerkracht! 
 
 
 

 

Winnaars van het netbalTORNOOI 

28 JANUARI 2015  IN HET VIBSO TE WAREGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laura – Bieke - Camille –Ahlem–Kelly – Jolien 

 
 

SPORT  

5 Vz - klas met de meeste SNS-passen! 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Freerunning! 
 
3 maart 2015 verwachten een professionele free runner 

in onze sporthal.  
Inschrijven kan via de sportdienst of via de 
turnleerkrachten. 
 

 
HISTORISCH FEIT: 

de eerste volleybal- 

ploeg miniemen  

van onze school 

o.l.v. Mevr. De Clercq 

 
VOLLEYBALAGENDA: 

21 januari : 

tornooi in Liedekerke 

MIDDAGSPORT      
2DE TRIMESTER 

Maandag = eerste graad 

januari : voetbal ingeschreven 

jongens in de sporthal en 

volleybalploeg 

februari : dans eerste graad in de 

turnzaal 

Dinsdag = tweede graad 

kegelbal en voetbal op de 

speelplaats om 12u30 

Donderdag =derde graad   

turnzaal open 

Vrijdag = derde graad 

turnzaal open 

VOETBALKALENDER 

21 januari voetbal scholieren meisjes 

4 februari voetbal scholieren jongens 

25 februari voetbal cadetten jongens  

 

Informatie @Meneer Van Den Berghe!  

 

De recreatieve ploeg miniemen meisjes krijgen later nog de 

kans om te voetballen tegen een ploeg van de 

scholengemeenschap. 



JoBat 
 

WE ZOEKEN JOU!! 
 
We zoeken enthousiaste 
leerlingen van de derde graad 
die op het schoolfeest een 
aantal leuke proeven op de 
speelplaats begeleiden. Laat 
het feest zijn voor iedereen. 
 
 
Opdracht : creatieve 
opdrachten voor + 10-jarigen 
begeleiden, veilige 
opdrachten op de speelplaats 
van de derde graad, 
opdrachten die aansluiten bij 
het thema “Vince’s aan de 
top” 
 
Geef je naam zo snel mogelijk 
door aan je titularis. 
 

 
 
      Zoek zoveel mogelijk woorden die te maken hebben 
      met sport.  
      Hoeveel kan jij er vinden?  

 
 
      Noteer de woorden op een blaadje met 
      je naam en je klas erbij. Wie weet win je wel een prijs… 
 
 
 

 
Winnaar badmintontornooi 4 februari  deelnemers 
die in clubverband spelen  
 

 
Winnaar badmintontornooi 4 februari deelnemers die 
niet in clubverband spelen. 

       
 

                            
 

 
Tuur Delbeke – 1A 

 
 
 
 

 
 
 

 
Amber Biebuyck – 1A 

 


