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Van harte welkom bij KLEUTERS 1 Kerk! 
Sportjaar 2021-2022 

 

Turnles : op zaterdag van 11h00 tot 12h00, niet in schoolvakanties of op feestdagen 
 
Onze les : 

• Opwarming , soms volgens een thema 

• Toestelturnen: verdeeld in kleine groepjes, meestal met doorschuifsysteem, zodat elk kind tijdens elke les 
op elk geplaatst toestel heeft geturnd.  
Het verdelen in groepjes is willekeurig en soms afgestemd op een bepaald doel.  

• Toeschouwers zijn, tijdens de duur van de trainingen, niet toegelaten in de zaal 
 
Ophalen/brengen van uw kleuter : 

• Brengen : ten vroegste 10 minuutjes voor de start van de turnles.  

• Ophalen : je wordt (als ouder), voorzien van een mondmasker, 5 minuten voor het leseinde toegelaten 
in de turnzaal. 

• Voordien kan je wachten aan de toegangsdeur van de turnzaal.  

• Onze kleuters mogen pas naar hun ouders wanneer de leiding hen daarvoor toestemming geeft.  

• Ze worden NOOIT alleen naar buiten gestuurd. 
 
Kledij 

• Gemakkelijke kledij en propere turnpantoffels. 

• We turnen niet op kousen, niet met zware basketters en dragen geen juwelen 

• Een KWTV-t-shirt of KWTV-sweater kan vrijblijvend besteld worden bij de leiding.  

• Outfit voor turngala van december wordt tijdig meegedeeld (meestal iets wat je thuis hebt liggen) 
 
Inschrijving – proefles – lidgeld : 
Was je in 2020-2021 reeds lid ? Dan zou je online moeten ingeschreven hebben voor  1 september. 
Ben je nieuw en nam je een proefles ? Dan schrijf je online in na deze proefles, zodat je in orde bent tegen de 
volgende training. Iedereen wordt door ons aangesloten en verzekerd bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.  
 
Communicatie : 
We werken zoveel mogelijk digitaal, via mail. En via berichten in onze eigen facebookgroep. 
Maandelijks krijg je de KWTV-nieuwsbrief in je mailbox. 
Wie geen computer heeft, krijgt onze briefjes op papier mee. Laat het even weten in dat geval. 
Website KWTV : www.kwtv.be. 
Facebook : KWTV-Willebroek (=openbaar) 
Facebook : KWTV Kleuters 1 campus Kerk (2021-2022) (=besloten groep voor de ouders) 
Gegevens Nina : GSM : 0479 / 17 42 85 – mail : nina.de.maegd@hotmail.com  
 
Attest ziekenfonds : wordt via mail aan u bezorgd als de inschrijving helemaal in orde is 
 
Clubagenda voor 2021-2022 : te vinden op de website 
 
Themalessen : Data worden hiervoor tijdig meegedeeld. 
Knuffelturnen (je brengt een eigen knuffeltje mee) 
Kerstturnen (we verkleden ons als kerstboom, kerstman,…. of in het rood/wit) 
Carnavalturnen (met je leukste, grappigste, stoerste outfit … zonder accessoires) 
DUO-gym (samen met een volwassene, = tevens ook de laatste training van het jaar) 
 
Hulp van ouders : 
Bij het organiseren van onze activiteiten, komen wat extra handen soms van pas ! Mogen we jou contacteren als 
we helpers nodig hebben ? Bezorg ons je gegevens (gsm, mail …). Alvast bedankt ! 
 
 

Met sportieve groeten, 

Kleuters 1–team : Nina, Sara, Kim & Michelle 
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