
Kleuterturnen 
2022-2023 

Tijdens de lessen “kleuterturnen” binnen Verto amuseren we ons wekelijks een uurtje op een 
sportieve manier. Elke week trachten we via een gevarieerd parcours, opdrachten en spelletjes de 
kinderen uit te dagen zodat ze hun eigen grenzen leren kennen en eventueel verleggen. We springen, 
lopen, dansen, tuimelen, klimmen, klauteren, rollebollen, spelen,… er op los. Onze prioriteit is dat de 
kleuters plezier beleven aan sporten. Ze leren spelenderwijs omgaan met de kinderen in de groep, 
voeren eenvoudige opdrachten uit en maken kennis met allerlei vormen van bewegen. Ze kunnen 
hun energie ten volle benutten. 

 Uurrooster 

Onze trainingen gaan door in Sportpark 'De Schans' - Lichterstraat 70 - Puurs-Sint-Amands. Het tijdstip 
is afhankelijk van groep en dag.  

 Woensdag Zaterdag 
Kleuters 1 (°2020/2019)* 15.00 – 16.00u 11.00 – 12.00u 
Kleuters 2 (°2018) 14.00 – 15.00u of 15.00 – 16.00u ** 10.00 – 11.00u 
Kleuters 3 (°2017) 14.00 – 15.00u 12.00 – 13.00u 

* kleuters zijn welkom vanaf 2,5 jaar = vanaf dat ze naar school mogen. 
** kleuters van de 2de kleuterklas mogen op woensdag kiezen of ze aansluiten bij kleuters 1 of 3. 
 
 Communicatie 

We zullen steeds per mail communiceren over aanpassingen aan het rooster of speciale activiteiten. 
Zorg er dus zeker voor dat er bij inschrijving een e-mailadres wordt opgegeven dat in gebruik is. We 
merken dat mails van onze club vaak bij reclame, ongewenst of spam terecht komen, hou dit dus 
zeker goed in de gaten bij het begin van het seizoen. 

Indien jullie met ons willen communiceren kan dit ook steeds via mail: kleuters@verto.be . 

Per groep is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een whatsappgroep, daar kunnen enkel de 
trainers berichtjes in sturen. Zo ben je ook op de hoogte moest er last-minute iets veranderen en je 
hebt de mail niet gelezen.  

 Afspraken 

Graag maken we enkele afspraken om dit seizoen vlot te doen verlopen: 

- We vragen aan de ouders om niet in de zaal te blijven tijdens de les. Uit ervaring weten we 
dat de kinderen dan sneller afgeleid zijn. 

- Jassen, rugzakken en schoenen blijven in de kleedkamer. 
- De kleuters mogen een drinkbus/flesje (voorzien van naam) mee nemen in de zaal. 
- Voorzie aangepaste kledij voor tijdens het turnen: broek of shortje, T-shirt en sportschoenen 

of turnpantoffels. Geen diademen voor de meisjes want dit doet pijn bij het rollen. 
- T-shirts van Verto kunnen aangekocht worden via onze website, maar zijn niet verplicht. 
- Probeer om voor de les al eens langs het toilet te gaan. 
- Probeer om op tijd te komen. Dit is ook gemakkelijker voor de kleuter zelf. 
- Bij een ongelukje hebben we altijd een beetje reservekledij. Gelieve deze reservekledij 

steeds terug te brengen na gebruik. Voorzie dit eventueel zelf in een rugzakje. 

 



 
 

 Activiteiten 
 

- Carnaval: iedereen mag verkleed komen turnen – woensdag 15 februari / zaterdag 18 
februari 2023 

- Open trainingsweek: woensdag 1 maart / zaterdag 4 maart 2023: ouders mogen een kijkje 
komen nemen tijdens de turnles 

- Turnshow: 19-20-21 mei 2023 
- Laatste trainingen op woensdag 31 mei en zaterdag 3 juni 2023 

Dit jaar organiseren wij, na 3 jaar, weer onze tweejaarlijkse turnshow. De kleuters nemen deel op 
vrijdag, zaterdag en zondag. De kleuters zijn vrij om te kiezen of ze aan 1/2/3 of geen show 
deelnemen. We verplichten niemand tot deelname, maar het is steeds fijn om met zo veel mogelijk 
kleuters deel te nemen. Meer info ontvangt u later. 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. 

 

 Kidies 

Wij gaan aan de slag met het kleuterprogramma van gymfed. 
Kidies is de bron van inspiratie voor een gevarieerde en 
gestructureerde aanpak in onze lessen kleuterturnen. Onze 
trainers gebruiken de trainersmap en ondersteunende tools 
van Kidies om van iedere les een leuke, actieve en leerrijke 
beleving voor elke kleuter te maken! 

 

 Gezocht! 

We zijn op zoek naar enkele vrijwillige ouders die zich als WC-ouder willen opgeven. De bedoeling is 
om dan tijdens het uurtje dat jouw kind turnt met de kinderen mee naar het toilet te gaan. Zo 
kunnen onze trainers in de zaal blijven. 

Interesse? Mail naar kleuters@verto.be of spreek de trainers aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Wie is wie? 
 

 

Foto volgt Foto volgt 

  Jutta De Wachter 

  Coördinator Kleuters 

  Marie De Maeyer 

  Kleuters woensdag 

  Cato Baccarne 

  Kleuters woensdag 

Foto volgt 

  
  Hanne Verhaegen 

  Kleuters woensdag 

  Sofie Koeck 

  Kleuters 1 & 3 zaterdag 

  Tine De Clerck 

  Kleuters 2 zaterdag 

   
  Elise Christiaens  

  Kleuters 1 & 2 zaterdag 

  Caro De Smedt 

  Kleuters 1 & 2 zaterdag 

  Marie Broothaers 

  Kleuters 1 & 3 zaterdag 

 


