ONTWIKKELINGSLAB VAN BODYMAP
Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen veel en gericht
bewegen om latere leerproblemen te voorkomen!
VRIJDAG 15 januari om 14.30u.

BABBELUURTJE

BABBELUURTJE

WANNEER: VRIJDAG 15 JANUARI

WANNEER: VRIJDAG 15 JANUARI

Ouders zijn welkom vanaf 14.30u.

Ouders zijn welkom vanaf 14.30u.

WAAR: in de refter van de school

WAAR: in de refter van de school

WAT: ouderonsje; koffie aangeboden door de
school.

WAT: ouderonsje; koffie aangeboden door de
school.

NIEUW BEWEGINGSPROGRAMMA

NIEUW BEWEGINGSPROGRAMMA

Ontwikkelingslab van bodymap?

Ontwikkelingslab van bodymap?

- Wat is dat? Wat kan ik thuis doen? Hoe help ik
mijn kind? Wat moet ik doen met de tips?

- Wat is dat? Wat kan ik thuis doen? Hoe help ik
mijn kind? Wat moet ik doen met de tips?

___________________________________________

___________________________________________

Ik, ouder van (naam kind) ………………………………………
Zal aanwezig zijn op vrijdag 15 januari om 14.30u.

Ik, ouder van (naam kind) ………………………………………
Zal aanwezig zijn op vrijdag 15 januari om 14.30u.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

ONTWIKKELINGSLAB

ONTWIKKELINGSLAB

* Wat is dat?

* Wat is dat?

* Waarom is dit belangrijk?

* Waarom is dit belangrijk?

* Kan ik thuis helpen? Hoe?

* Kan ik thuis helpen? Hoe?

* Wat doe ik met de tips?

* Wat doe ik met de tips?

* Wat zijn die flesjes?

* Wat zijn die flesjes?

* Het belang van goed samenwerken?
(Ouders – school)

* Het belang van goed samenwerken?
(Ouders – school)

* Wat heeft beweging met schoolse vaardigheden (lezen, schrijven,
rekenen,…) te maken?

* Wat heeft beweging met schoolse vaardigheden (lezen, schrijven,
rekenen,…) te maken?

* ….

* ….

Op al deze vragen en nog veel meer zal antwoord gegeven worden
tijdens dit babbeluurtje.

Op al deze vragen en nog veel meer zal antwoord gegeven worden
tijdens dit babbeluurtje.

Kelly (zorgcoordinator)

Kelly (zorgcoordinator)

Jenny en Jessy (turnleerkrachten)

Jenny en Jessy (turnleerkrachten)

