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Nieuwsbrief JUNI 2019 

• De lentecursus zit er ondertussen bijna op. De cursussen lopen af op zondag 30 

juni en woensdag 26 juni. De kinderen in het zwembad krijgen hun brevet indien 

deze behaald werd.  

 

• De mensen die momenteel al ingeschreven zijn voor een lopende cursus 

krijgen voorrang om opnieuw in te schrijven voor de herfstcursus tot en met 

15 juli 2019. Nieuwe aanvragen worden in afwachting gehouden tot 16 juli en 

dan pas kunnen we jullie meedelen of er nog plaatsen vrij zijn. Wij hopen dat 

jullie hiervoor begrip kunnen opbrengen! Dank bij voorbaat. 

 

• De uren van de aangeboden lessenreeksen blijven ongewijzigd. Het aanbod kan je 

terugvinden op onze folder of op onze website.  

 

• Ouders die hun kind brengen of ophalen voor de zwemlessen en niet zelf 

meezwemmen wachten in kleedhokje 4 of aan de glazen deur van de douches 

totdat de zwemleraar het kind komt ophalen of terugbrengen. Wel vragen we de 

voorschriften van het zwembad te respecteren. Eens voorbij het kleedhokje 

worden geen schoenen meer toegelaten. Alvast bedankt. 

  

• In september starten we opnieuw met de cursus start to run for kids. Deze 

cursus is speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar (lagere school).  Lopen is heel 

gunstig voor de algemene conditie maar moet geleidelijk opgebouwd worden 

omwille van lichamelijke aanpassing en het verbeteren van de uithouding. Wij 

opteren voor de combinatie van de fit-o-meter en het lopen zelf. Zo werken 

we aan de algemene lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Schokdempend 

schoeisel en zweet doorlatende kledij is sterk aan te raden. 10 weken: € 15; 

Inschrijven is nu reeds mogelijk. Start op zondag 16 september om 10.15u 

 

• Je kan ook weer inschrijven voor de lessen pre-multimove (Voor kinderen van 18 

maand tot 3 jaar. Elk kind dient bij elke les vergezeld te zijn van een 

volwassene (mama, papa, oma, …), multimove (3 tot 8 jaar) en kleuterdans (3 

tot 6 jaar).  



 
 

Is je kind nog te jong voor onze multimove lessen, maar wil je hem/haar graag 

zien bewegen? Vanaf nu biedt Farao de oplossing. Dit op zondag van 9.15u tot 

10.00u? Startdag is zondag 15 januari. (Aansluitend is er Multimove voor 

kinderen van 3 tot 6jaar) Wees er snel bij! We laten maximum 20 kinderen toe!  

Prijs: €25 voor 10 lessen + €15 lidgeld 2020. We raden ook aan dat de 

begeleiders zich lid maken omwille van de verzekering. In de zaal zijn enkel 

sportschoenen voor binnen toegelaten. De kinderen en de begeleiders moeten dus 

verplicht sportschoenen dragen die niet buiten werden gedragen. Info of 

Inschrijvingen via inschrijvingen.farao@gmail.com of via 0485/59.38.86 (Luc 

Nissens) 

Vooraleer kinderen zich op één bepaalde sporttak toeleggen, is het belangrijk 

dat ze eerst hun basismotoriek ontwikkelen. Multimove is daar het ideale 

programma voor. Tijdens de lessen laten we de kinderen kennis maken met 

verschillende sportfaciliteiten zodat ze zich motorisch kunnen uitleven (kruipen, 

sluipen, klimmen, springen,…) en dit gebeurd in een leuke groepssfeer! De lesjes 

multimove gaan door op zondag 10.15 uur. Bij de eerste inschrijving krijgt je kind 

een T-shirt van multimove. Is deze te klein geworden, dan kan je een nieuwe 

aankopen aan € 5.  

Je kan inschrijven voor 1 sessie van 10 lessen (€ 25) of onmiddellijk inschrijven 

voor het volledige sportjaar 3 cursussen 30 lessen (€ 60) 

 

Kleuterdans is niet alleen geweldig leuk, het draagt bovendien zijn steentje bij 

aan de ontwikkeling van het kind. Niet alleen de muzikaliteit en het ritmegevoel, 

maar ook de grove motoriek, coördinatie en concentratie worden gestimuleerd. 

Natuurlijk worden alle opdrachten muzikaal begeleid, zodat vanaf het begin 

muziek, beweging en dansplezier samengaan. Deze lessen zijn speciaal ontwikkeld 

voor kleuters, zowel voor jongens als meisjes. Er wordt op een speelse manier 

aangeleerd hoe ze zich creatief kunnen uitdrukken op muziek. Ze leren luisteren 

naar muziek en de verschillende ritmes ontdekken, ze leren hun 

lichaamsbewegingen beter coördineren en er worden éénvoudige pasjes 

aangeleerd, en dit gebeurd in een leuke groepssfeer!  De lesjes kleuterdans gaan 

door op woensdag om 16 uur.  

 

• Vanaf september 2019 kan het lidgeld voor 2020 vernieuwd worden. Nieuwe 

leden zijn bij inschrijving voor een cursus in september automatisch ook lid voor 

het ganse jaar 2020. Lidgeld 2020 : €15 ( max € 60 per gezin). S-

lidmaatschap 24 op 24u verzekering (wandelen, lopen, fietsen): € 30 Bij de start 

van de nieuwe lessenreeks zal uw kaart klaarliggen bij Michel van Lierde. De 

lidkaarten voor nieuwe leden kunnen worden afgehaald in de cafetaria tijdens 

de lessen op zondag of woensdag. 
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• Het zwembad zal op zondag om 9 uur enkel nog open zijn tijdens lesweken. 

Buiten de lesweken kan u vanaf 10 uur terecht in het zwembad.  Het Gaversbad is 

vanaf 2 september tot en met 10 september gesloten voor de jaarlijkse 

onderhoudswerken.  

 

• De farao – skireis is een groot succes . Volgend jaar organiseren we de 10de 

skireis. De info voor de skireis in 2020 kan u op onze website vinden.  In 2020 

gaan we naar Val Di Sol: Maradonna Di Campiglio. , dit terug tijdens de 

krokusvakantie (Van zaterdag 22 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 

2020). Momenteel zijn er maar enkele plaatsen meer beschikbaar voor Hotel 

Rio (Caderzone). Nog meer informatie nodig: faraoski@gmail.com  

 

• Start nieuwe cursussen: zondag 15 september en woensdag 18 september. Voor 

het volledige aanbod en prijzen, zie onze folder (op website www.omnisport-

farao.be) 

• HERFSTCURSUS 

• GEEN LES TIJDENS DE HERSTVAKANTIE!!! 

Dit is op zondag 27 oktober en 3 november en op woensdag 3 november 

ZONDAG  WOENSDAG 

1 15 september 2019 1 18 september 2019 

2 22 september 2019 2 27 september 2019 

3 29 september 2019 3 2 oktober 2019 

4 6 oktober 2019 4 9 oktober 2019 

5 13 oktober 2019 5 16 oktober 2019 

6 20 oktober 2019 6 23 oktober 2019 

7 10 november 2019 7 6 november 2019 

8 17 november 2019 8 13 november 2019 

9 24 november 2019 9 20 november 2019 

10 1 december 2019 10 27 november 2019 
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