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Beste ouders, 

 

Voor het 5de jaar op rij starten we met het 

project ‘Multimove voor kinderen’ voor het 

1ste en 2de leerjaar. Het project ‘Multimove 

voor kinderen’ is een initiatief van de 

Vlaamse overheid en loopt in samenwerking 

met de sportdienst en enkele lagere scholen van Genk. Het project wil de 

ontwikkeling van de basismotoriek van kinderen stimuleren. Het project heeft twee 

onderzoekslijnen met als doelstelling enerzijds een gevarieerd bewegingsaanbod 

voor jonge kinderen te ontwikkelen met het oog op een brede motorische vorming 

en anderzijds om ouders en begeleiders te informeren over het belang van een 

brede motorische ontwikkeling van het jonge kind (voor meer informatie 

www.multimove.be) .  

 

Kort samengevat: 

- Waar: In de turnzaal van de school. 

- Wanneer: Start: dinsdag 04 oktober. Vanaf dan elke dinsdag gedurende het 

hele schooljaar van 15.35 u tot 16.35 u. 

- Lesgever: Juffrouw Petra en Juffrouw Anja. 

- Prijs: Opvangprijs 1,60 per uur 

- Mee te nemen: Sportieve kledij (turnkledij wordt niet gedragen), drinken en 

eventueel een tussendoortje. 

 

http://www.multimove.be/
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Concreet:  

- De leerlingen die inschrijven worden na school opgevangen in de turnzaal. 

- Na de sportactiviteit worden de leerlingen aan de turnzaal afgehaald of gaan 

ze, onder begeleiding van de turnleraar, naar de naschoolse opvang. 

- Belangrijk: de inschrijving is voor een volledig schooljaar. 

 

Voor verdere informatie kan je altijd bij de turnmeester, Geert Bammens terecht. 

De inschrijvingen zijn beperkt tot 25 deelnemers, dus als je jouw zoon/dochter 

wenst in te schrijven doe dit dan zo snel mogelijk.  

 

Sportieve groeten, 

 

Meester Geert 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……..………………………………………………………..van klas……..  mag deelnemen aan het project  

 

‘Multimove voor kinderen’ voor het hele schooljaar in de sporthal van de  

 

Broederschool. 

 

Telefoonnummer ouder ……………………………………… 

 

Handtekening ouder, 

 

 
 

 

      
   

 


