
  

 Kleutergym 

 

Vanaf maandag 19 oktober start er voor groep 1 en 2 lessen kleutergym!  

Tijdens deze lessen zullen wij ons bezig houden met allerlei vormen van bewegen: duikelen, 

balanceren, tikspelen en ga zo maar door!  
De les zal worden gegeven door juf Sascha van de Klipper en juf Marieke van de Ceder. 

 

Vanwege Corona, willen we ouders vragen niet mee de 

kleedkamers in te gaan, maar hun kind bij de deur af 

te zetten. Juf Sascha of juf Marieke zal de kinderen 

daar ophalen om 15:25 uur en weer terugbrengen 

rond 16:20 uur.  

 

Het is het prettigste als de kinderen al zo veel 

mogelijk in sportkleding komen! 

Locatie: Sporthal de Kers 
Groepen: groep 1 & 2 

Tijd: 15:30 - 16:15 uur  

Kleding: Sportkleding en zaalschoenen 

 

Kosten:  € 2,- per les (betalen bij het begin van de les)   óf 

                                € 25,- voor 14 lessen (€ 3 korting)    óf 

Schrijf je direct voor het hele jaar in! Dan betaal je maar € 45,- (in plaats van € 56,-) 

 

Doe het strookje en inschrijfgeld in een envelop en lever deze in bij jouw juf of meester van school.  

Je kunt eventueel ook met bonnen van de gemeente betalen (strippenkaart). 

 

Maandag   Maandag   Maandag  

19 oktober les 1  11 januari les 11  5 april Tweede Paasdag 

26 oktober les 2  18 januari les 12  12 april les 22 

2 november les 3  25 januari les 13  19 april les 23 

9 november les 4  1 februari les 14  26 april Meivakantie 

16 november les 5  8 februari les 15  3 mei Meivakantie 

23 november les 6  15 februari les 16  10 mei les 24 

30 november les 7  22 februari Krokusvakantie  17 mei les 25 

7 december les 8  1 maart les 17  24 mei Tweede Pinksterdag 

14 december les 9  8 maart les 18  31 mei les 26 

21 december Kerstvakantie  15 maart les 19  7 juni les 27 

28 december Kerstvakantie  22 maart les 20  14 juni les 28 

4 januari les 10  29 maart les 21    

 
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ja!  Ik geef mij op voor “Kleutergym” ! 

 

Naam: …………………………………………………………Groep:………… 

 

Telefoonnummer:………………………………………… 

 

0 Ik betaal per les   

0 Ik betaal € 25,00 voor 14 lessen  

 0 Ik betaal € 45,00 voor het hele schooljaar 

 

Handtekening ouder/verzorger: 

 


