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ROTS
Kiezel

& druppel

Kinderen leren aanvoelen wanneer en hoe
ze zich kunnen ontspannen, hoe ze stevig in
hun schoenen kunnen staan en wat ze kunnen
uitstralen met hun ogen en stem. Ze ervaren dat
iedereen eigen talenten heeft, leren verschillen
respecteren,… Bovendien werken we rond
basisgevoelens als blij, bang, boos en verdrietig.
Kortom, kinderen ondervinden hoe ze zich
weerbaar kunnen opstellen en trainen hun
sociale vaardigheden.
Voor kinderen geboren van 2009 t.e.m. 2011.
Maandag van 17.15 u. tot 18.15 u.
2 reeksen, van 24 september tot en met 17
december en van 7 januari tot en met 1 april .
Geen les tijdens vakantie en feestdagen.
Prijs: 48 euro per reeks

& water

Rots & Water is een training waarin we
al spelend en bewegend met een groep
jongeren werken rond sociale vaardigheden.
Het programma biedt die fysieke elementen
die nodig zijn om goed gebruik te maken
van de krachten in je lichaam. De focus
ligt op het aanleren van een respectvolle
houding voor jezelf en anderen. Respect in
de dagelijkse omgang met elkaar, maar ook
tijdens moeilijke momenten, stressituaties
of conflicten.
Voor kinderen geboren van 2004 t.e.m. 2008.
Maandag van 18.30 u. tot 19.45 u.
Wekelijks van 24 september tot en met
1 april. Geen les tijdens vakantie en
feestdagen.
Prijs: 96 euro

ROTS

& water

groepsspelen
Tijdens deze sessies laten we jongeren
spelen en bewegen met aandacht voor
sociale vaardigheden. We bouwen verder
op inzichten uit Rots & Water, we spelen
competitiespelen en gebruiken verschillende
materialen. De jongeren leren de tips uit de
basistraining inzetten in meer gevorderde
oefeningen en groepsspelen. We dagen
jongeren uit om creatieve oplossingen te
zoeken, samen te werken en sportief om te
gaan met winnen en verliezen.

Voor jongeren geboren vóór 2009.
Woensdag van 15.15 u. tot 16.30 u.
Wekelijks van 26 september tot en met 3
april maart. Geen les tijdens vakantie en
feestdagen.
Prijs: 96 euro
Deze sessies staan open voor jongeren die Rots
& Water volg(d)en.

Sherborne
We gaan al spelend en bewegend met ouder en kind aan de
slag om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Niet
enkel de motorische ontwikkeling, maar ook de sociaalemotionele ontwikkeling en de band tussen ouder en kind
staan centraal. Door middel van lichaamscontactspelletjes
leert je kind nieuwe vaardigheden en verkent het de ruimte
om zich heen. Spelenderwijs leren kind en ouder hoe ze op
een prettige manier contact kunnen maken en zich kunnen
uiten door middel van lichaamstaal.
Telkens van 9 u. tot 9.45 u.
Voor 0,5 tot 1,5 jaar:
•
Zaterdag 29 september, 13 en 27 oktober
•
Zaterdag 12 en 26 januari en 9 februari
Voor 1,5 tot 2,5 jaar
•
Zaterdag 10 en 24 november en 8 december
•
Zaterdag 23 februari, 16 en 30 maart
Prijs: 12 euro per reeks

Jungle
Samen klimmen en klauteren, bewegen zoals
jungledieren en zo veel meer...
In deze ouder-kind sessies nodigen we
je als (groot)ouder, meter, peter... uit om
samen met je kind te bewegen. We baseren
ons op de principes van Sherborne en de
bewegingsvaardigheden uit Multimove maar
gaan steeds op zoek naar oefeningen die
aansluiten bij de leeftijdsgroep.
Gaandeweg worden de oefeningen meer
uitdagend en doen we vaker beroep op
leeftijdsgenootjes.

Door samen te bewegen en te spelen versterkt de
relatie tussen jullie en stimuleer je de ontwikkeling
(motorisch, cognitief, emotioneel en sociaal) van je
kind. Bovendien maken jullie samen plezier.
Zaterdag 29 september, 13 en 27 oktober,
10 en 24 november, 8 december, 12 en 26 januari,
9 en 23 februari, 16 en 30 maart
Voor eerste en tweede kleuterklas
van 10 u. tot 11 u.
Voor derde kleuterklas en eerste leerjaar
11.15 u. tot 12.15 u.
Prijs: 48 euro

Inschrijven kan online via https://reservaties.diest.be of indien je geen internettoegang hebt ter
plaatse bij de sportdienst van Scherpenheuvel-Zichem of Diest.
Info:
Sportdienst Scherpenheuvel-Zichem
013 61 98 60
sportdienst@scherpenheuvel-zichem.be

Sportdienst Diest
013 35 32 81
sportdienst@diest.be

Waar?
Speelplein Dassenaarde
Asdonkstraat 15,
Molenstede

