
 

 

Voor kinderen is bewegen een manier om in 

contact te komen met de soms ingewikkelde 

buitenwereld en om prikkels te verwerken, waarbij 

inspanning en ontspanning niet altijd in balans 

blijft. Do-In KIDS biedt hier een mooi alternatief 

voor! 

Bij Do-In KIDS wisselen we inspanning en 

ontspanning op een speelse wijze met elkaar af.    

Er is aandacht voor een goede lichaamshouding, 

voor motorische vaardigheden en voor het werken 

aan een goede weerstand. Daarnaast werken we 

aan zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en aan 

concentratievermogen.  

Tijdens de les wordt een gevarieerd programma 

aangeboden.  Zoals rennen, dansen, bewegen op 

muziek, stilzitten, liggen, staan, tekenen, schrijven, 

delen door te doen en door samen te zijn. Er is veel 

ruimte voor vragen stellen en om te praten. En, er 

is tijd voor rust en stilte. 

De kinderen krijgen een schriftje waarin ze mogen 

tekenen en schrijven. Ieder kind ontvangt een Do-In 

KIDS boek bij de eerste les. Dit boek  kost 13,95 

euro. In dit boek staan oefeningen uitgelegd met 

plaatjes die hij of zij thuis kan doen.  

Er worden bij aanvang van elke les afspraken 

gemaakt met de kinderen over hoe we met elkaar 

omgaan. 

 

Do-In KIDS wordt op de maandag middag gegeven. 

Vijf keer per jaar bieden we DO-IN KIDS aan in 

series van vijf weken. Kinderen tussen 6 en 12 jaar 

oud kunnen meedoen. We volgen de roosters van 

school, de Do-In KIDS gaat niet door in 

schoolvakanties. Kijk op de website voor de data en 

raadpleeg ook de agenda voor eventuele 

aanpassingen.  

 

Maandag 16.30 – 17.30             6  t/m 12 jaar 

 

 

Een serie van vijf weken kost € 35,- Aanmelden 

vooraf is noodzakelijk en je doet dan mee voor de 

hele reeks. Een losse proefles mag en kost € 7,-.  

Per kind eenmalig 13,95- euro voor het boekje Do-

In voor KIDS.  

 

 

 

WELKOM! 

Dina  

www.sportschoolkaizen.nl 

http://www.sportschoolkaizen.nl/

