
SITUERING
Het kleuterturnen wil voortdurend verscheidene bewe-
gingsvormen aan bod laten komen. Het kind moet zich 
immers algemeen motorisch kunnen ontwikkelen. Er 
dient telkens aan bod te komen :

De verschillende ledematen (hoofd, armen, benen,…) 

Diverse acties (springen, lopen, kruipen, gooien, vallen,…) 

of kwaliteiten (evenwicht, dissociatie,…) 

Verscheidene lichaamsbewegingen 
(horizontaal, gekruist,…) 

Vele expressievormen (klein, groot, breed, smal,…) 

Allerlei richtingen (rechts, links, laag, hoog achter,…) 

Individueel, per twee, in groep,… 

Het komt er dus op neer om alles-altijd aan te bieden. 
Niet tijdens 1 sessie, wel over een reeks van verschei-
dene sessies. Binnen 1 sessie kunnen bepaalde accen-
ten gelegd worden. 

Het uitgangspunt van het kleuterturnen is “ Wat kan een 
kind?” en niet “Wat zou het moeten kunnen?”.

WIE?
Kinderen van 2,5 tot en met 5 
jaar (instapklas tot 3de 
kleuterklas).

WAAR?
Basisschool Wonderwijs
Bovenweg 17
1980 Zemst

WANNEER?
Deel 1: september - december
Deel 2: januari - april

Op zaterdagvoormiddag:
(lesduur 50’)

Kalender zie website.

CONTACT
Britt Van Campenhout
0470 08 81 16
b.van.campenhout9@gmail.com 

KLEUTERTURNEN

MISSIE/VISIE
De missie van het kleuterturnen, georganiseerd door VZW Sportsminded  is, door 
middel van beweging, de gezondheid en de menselijke ontplooiing van kinderen 
te bevorderen en hen voor te bereiden op een eventuele doorstroming naar een 
sportspecifieke opleiding. 

Kunnen spelen en bewegen zijn wezenlijke onderdelen van het dagelijkse leven en 
de totale groei van het kind. Door te spelen en te bewegen leren kinderen zichzelf, 
de anderen en hun omgeving kennen. 

Een kind dat zich affectief, sociaal en fysiek ‘gezond’ voelt, beleeft plezier aan 
bewegen. Door middel van zijn lichaam en door de totale inzet van zijn persoon, 
drukt het kind zijn persoonlijkheid en mogelijkheden uit. Het kind is de motor van 
zijn eigen ontwikkeling.

PRIJS EN INSCHRIJVING?
Inschrijven via de website: 
naam + voornaam + geboortedatum (dd/mm/jjjj) + email + adres 
+ telefoonnummer + kleuterturnen.

Deel 1: september tot december (10 lessen): 65 euro
Deel 2: januari tot april (10 lessen): 65 euro
Deel 1+ Deel 2 = 130 euro

Overschrijving op het rekeningnummer: BE68 0688 8921 9134

Met mededeling: kleuterturnen + naam + voornaam + geboortedatum (dd/mm/jjjj).

Je schrijft je best tijdig in, want het aantal plaatsen is beperkt.

OPGELET!
Uw inschrijving is pas geldig na het ontvangen van een 
officiële bevestigingsmail.

WAT ZIT ER IN DE PRIJS?
Verzekering Sporta, huur accomodatie, begeleiding en gebruik materiaal.

Bekijk onze uitleendienst: springkastelen, 
grote gezelschapsspelen en sportmateriaal!

JAARACTIVITEITEN


