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Ontdek welke sport je kleuter écht leuk vindt!Ontdek welke sport je kleuter écht leuk vindt!



De sportclub
1ste leerjaar

Little Ball Villagers kiezen 
uiteindelijk een sportclub op 
basis van hun eigen interesse.

Meer info & inschrijvingen: www.littleballvillage.be

Ballie’s beweegverhalen 
1ste & 2de kleuters 
 
De les start met het verhalenboek van 
Ballie. We nemen de kleuters mee in een 
fantasiewereld waarrond de volledige les 
is opgebouwd. Zo leren we hen met plezier 
bewegen op een manier die helemaal 
aansluit bij hun leefwereld.  
 
Zin om te bewegen is immers de basis van 
het latere sporten.

Sportspeeltuin  
3de kleuters

Bij 3de kleuters merk je een duidelijke wijziging. 
Vele kinderen praten over een sport maar 
veranderen wel eens van gedachten. Gedurende 
dit 3de jaar laten we de kinderen proeven van 
7 sporten (basketbal, tennis, voetbal, hockey, 
volleybal, turnen en dans) en dit met echt 
sportmateriaal.

We baseren ons vooral op het experimenteren 
met deze materialen om de zin naar sporten 
aan te wakkeren. We creëren als het ware een 
sportspeeltuin. 



Prijs?
€ 85 / reeks (10 lessen)
€ 170* / volledig schooljaar (20 lessen)
3de kleuterklas: altijd volledig schooljaar.  
Lidgeld en verzekering inclusief 

* € 20 korting tot 1 september 2022 als je kiest voor een volledig schooljaar.

Locaties?
Meer dan 70 locaties in Vlaanderen. 
Bekijk het meest recente overzicht op www.littleballvillage.be/locaties 

Geen klassieke sporttraining  
Fantasie, inleving en afwisseling met 
als doel kleuters in beweging brengen 
en hen naar de sportclub van hun 
hart leiden.

Wanneer?
Zaterdagvoormiddag
1ste kleuter: 9u tot 10u 
2de kleuter: 10u tot 11u
3de kleuter: 11u tot 12u

Start?
Vanaf 17 september 2022

Wie?
Schoolgaande kleuters van 3 tot 6 jaar oud.

Inschrijven via www.littleballvillage.be

Kleine groepjes 
2 opgeleide kleutersportlesgevers 
voor max. 16 kleuters. Er is altijd een 
lesgever in de buurt als het even wat 
minder loopt. 

Sportlessen schooljaar 
2022 - 2023 Gepersonliseerd scorebord

Op het einde van het sporttraject krijgt elke kleuter een gepersonaliseerd scorebord. 

Hiermee geeft de kleuter zelf aan wat hij/zij leuk vindt. Het is geen beoordeling op talent, 

maar op plezier. Wat vond ik echt leuk?

Meer info & inschrijvingen: www.littleballvillage.be

DANS

Scorebord van Noah Neirynck
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BASKET


