PEUTERFIT in ZWARTSLUIS
voor kinderen van 2½ tot 4 jaar
Kinderen hebben plezier in bewegen en doen dit het liefst de hele dag. Door de
invloed van televisie of andere beeldschermen spelen kinderen tegenwoordig steeds
minder buiten en bewegen ze steeds minder. Overgewicht komt bij steeds meer
jongeren voor, evenals bewegingsachterstanden. Bewegen heeft een positieve
invloed op het tegengaan van deze problemen. Het is noodzaak om er vroeg mee te
beginnen: vroeg begonnen is vroeg gewonnen!
Daarnaast is bewegen leuk en gezond. Voor peuters is het belangrijk om veel te
bewegen. Door veel en gevarieerd bewegen krijgen peuters veel bewegingen onder
de knie. Bewegen is niet alleen belangrijk om te kunnen spelen met vriendjes,
bewegen is ook belangrijk bij het leren van taal. Kinderen leren begrippen als onder,
boven, voor, achter en naast alleen door ze bewegend te ervaren.
Geef uw peuter de tijd en ruimte om zich lekker te bewegen, ook als het buiten wat slechter weer is! Meld
uw peuter aan voor peuterfit: goed voor de motoriek, bevordering van het samenspelen en de ontwikkeling
van taal- en sociale vaardigheden! De peuters krijgen les van een pedagogisch medewerker sport en
bewegen, die samen met de peuters allerlei bewegingsspelletjes zal doen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt
van klim- en klautermateriaal, gooi- en werpmateriaal en nog veel meer. De peuters kunnen zich heerlijk
uitleven op een veilige, verantwoorde manier.
Peuterfit vindt plaats op donderdagochtend van 08.45 tot 09.30 uur, 09.45 tot 10:30 uur in het speelzaaltje
in het Kulturhus (consultatiebureau) aan de Purperreigerlaan in Zwartsluis.
Uw peuter is een kwartier voor de les al welkom om samen met U met het klaar gezette materiaal te
spelen.
In de schoolvakanties is er geen peuterfit.
Elk tweede kind uit een gezin wat tegelijkertijd gebruik maakt van peuterfit, mag tegen een gereduceerd
tarief deelnemen.
U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en z.s.m. in te leveren bij de leiding van
de Peuterfit of af te geven aan pm-ers van de groep waarin uw kind geplaatst is.
Voor vragen kunt u zowel telefonisch als digitaal contact opnemen met Rick Meijer,
Email: kindereninbeweging@kdc-zwartewaterland.nl
Tel.nr: 06-10279553
Met sportieve groet,
Rick Meijer
Beweegcoach SKZ
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AANMELDFORMULIER PEUTERFIT
Hierbij meld ik mijn zoon/dochter aan voor Peuterfit in Zwartsluis op donderdagochtend.
Eerste les:
Laatste les:

donderdag 10 januari 2019
donderdag 18 juli 2019

Naam
Geboortedatum
Naam ouder(s)/
verzorger(s)
Adres
Postcode & plaats
Tel.nr. thuis/ oppas
E-mail
De kosten voor deze periode zijn €72,00 (dit is voor 24 donderdagen). Wij verzoeken u om ons
te machtigen om dit bedrag van uw rekening af te mogen schrijven. Als uw kind op donderdagochtend bij de
dagopvang van SKZ verblijft, betaalt u een gereduceerd tarief voor peuterfit, nl. €48,00.
 Hierbij geef ik toestemming aan SKZ om het bedrag van € 72,00 éénmalig af te schrijven
 Hierbij geef ik toestemming aan SKZ om het bedrag van € 72,00 in twee bedragen van
€ 37,50 af te schrijven
 Mijn kind verblijft op donderdagochtend bij de dagopvang van SKZ. Ik geef SKZ hierbij toestemming om het
bedrag van € 48,00 éénmalig af te schrijven
 Mijn kind maakt gebruik van het extra dagdeel VVE
 Ik heb een tweede kind dat tegelijk op de peuterfit zit.
Hiervoor betaal ik dan € 1,50 per les, i.p.v. €3,00. (Niet mogelijk in combinatie met dagopvangkorting)
 Mijn kind wordt in bovengenoemde periode 4 jaar en gaat dan naar de basisschool. Hierbij geef ik toestemming
aan SKZ om een bedrag naar rato af te schrijven.
 Mijn kind start op …………………………………………… Hierbij geef ik toestemming aan SKZ om een bedrag
naar rato af te schrijven.
van IBAN.nr.
op naam van:
Er wordt sinds kort gebruik gemaakt van MijnAlbum, dit om de ouders meer inzicht te geven in de inhoud van de
Peuterfit. Hier dienen de volgende vragen voor.
 Ik geef toestemming om foto’s te maken van mijn kind en deze te delen in MijnAlbum met ouders die op dezelfde
locatie Peuterfit afnemen.
 Ik geef toestemming om de foto’s van mijn kind te gebruiken voor promotiedoeleinden, denk hierbij aan
facebook/website/flyers.
___________________________
handtekening ouder/verzorger

_________________________________
datum

Wij verzoeken u vriendelijk dit aanmeldformulier in te leveren bij de leiding van de Peuterfit of af te geven aan pm-ers
van de groep waarin uw kind geplaatst is.
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