
Circusjaar 2019 – 2020: 
Inschrijven!   
Beste Spelatezen, 
Beste Ouders, 
 
Dit circusjaar is – helaas – officieel afgelopen. Maar niet getreurd, ons ateljee is al eventjes bezig 
geweest met de voorbereidingen voor volgend jaar. In deze brief vind je het lessenschema voor 
komend werkjaar en hoe je je kan inschrijven voor de lessen. 
 
Zaterdag 

Uren Les Les 

09u00 (30) - 10u30 Circus Z1 Kleutercircus* 

10u45 - 12u15 Circus Z2 Circus Z3 

12u15 - 13u45 Acro 12+  

12u30 - 13u30 Eenwieler Start*** Eenwieler Sport & Spel*** 

13u45 - 15u15 Acro 456** Eenwieler Gevorderden 

15u30 - 17u00 Acro 15+ Circus Z4 

17u15 - 18u45 Jonglerie 15+  
* Kleutercircus start om 09u30 en eindigt om 10u30 
** Acro 456 is een nieuwe specialisatie les voor kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar met focus op lucht- & grondacrobatie. Deze les is onder voorbehoud: 
ze kan slechts doorgaan indien er voldoende inschrijvingen zijn. 
*** De eenwielerlessen “Eenwieler Start” en “Eenwieler Sport & Spel” eindigen om 13u30.  

 
Dinsdag 

Uren Les 

17u00 - 18u30 Circus D1* 

18u45 - 20u15 Circus D2** 

20u30 - 22u00 Volwaslati 
* Circus D1 is voor kinderen uit het 1ste, 2de, 3de & 4de leerjaar. 
** Circus D2 is voor kinderen uit het 5de & 6de leerjaar & 1ste middelbaar. 

 
Inschrijven 
Inschrijven kan via volgende link: www.spelati.be/inschrijven. Indien je zeker wil zijn dat je volgend jaar 
weer kan komen circussen, raden we je aan om zo snel mogelijk in te schrijven! 
 
Lidgeld 
Het bestuur heeft werk gemaakt van een nieuw model wat betreft het lidgeld.  
 
Het principe is eenvoudig. Elk lid betaalt minstens 1 uur les aan €110. Vanaf dan rekenen we per extra 
halfuur aan €40. Hieronder vind je een overzicht wat de prijs per lid zal zijn, afhankelijk van het aantal 
inschreven uren. 
 

Aantal uren 1 uur 1,5 uur 2 uur 2,5 uur 3 uur 3,5 uur 4 uur 4,5 uur 

Lidgeld €110 €150 €190 €230 €270 €310 €350 €390 

 
 
Tot slot willen wij iedereen bedanken voor het fijne circusjaar en hopen jullie volgend jaar terug te 
zien! 
 
De Spelatianen van Circusateljee Spelati 
Benjamin, Eva, Gerben, Jonas, Sofie & Tom 

http://www.spelati.be/inschrijven

