
 

Beste ouder(s), 

 

Op dinsdag 8 mei 2018 nemen we met de oudste kleuters deel aan  “Genk Gordelt”. 

Dit project vindt plaatst in het centrum van Genk van 9u15 tot 11u30. 

Het stadsplein wordt volledig afgesloten en omgetoverd in een kleuterlandschap. 

Doel van dit project is het stimuleren van bewegingsvaardigheden bij de kleuters aan de hand van 

een opgesteld fietsparcours waarbij vreugdebeleving zeker niet mag ontbreken. 

 

Om dit project te doen slagen willen we enkele afspraken met jullie maken: 

 

 Gelieve uw kind aangepaste sportieve kledij en schoeisel aan te doen (regenjas 

indien nodig). 

 Ook thuis kunnen jullie elke dag wat oefenen, op een manier waarbij je kind zich 

het best voelt. Dus dat mag eventueel nog met zijwieltjes. Fietsvaardigheid kan je ook 

oefenen met zijwieltjes. 

 De kleuters kunnen alleen meedoen als ze een eigen fiets hebben. 

Wanneer je nog geen fiets hebt voor je kleuter kan er nu al nagevraagd worden bij buren, 

familie of vrienden om hier een fiets  van te lenen. 

Heeft je kleuter geen fiets mee dan kan hij /zij helaas niet deelnemen aan deze activiteit 

en blijft je kleuter bij de 4-jarigen op school. 

 Zorg er zeker voor dat de fiets volledig in orde is ! 

 Maandag  7 mei 2018 dienen de fietsjes op school te zijn. Alle fietsjes worden 

maandag  opgehaald door de organisatie. 

 Dinsdag of woensdag worden de fietsjes terug naar school gebracht. Na school 

mogen de fietsjes weer mee naar huis.   

 Er is een tussendoortje en water voorzien. 

 Wij verwelkomen alle ouders, grootouders, … om je kind aan te moedigen maar 

stellen het op prijs dat jullie buiten het afgebakend terrein blijven. 

 

Omdat we met dit project de fietsvaardigheid van de kleuters willen verhogen, rekenen we er ook 

op dat alle kleuters aanwezig zijn op dinsdag  8 mei 2018. 

 

Vriendelijke groeten, 

De turnleerkrachten 


