
 

 

 

          

Naschoolse  activiteiten                  
                          november t/m december  2017 

 

 

 

Yoga?! 
 

 

 

 

 

WORKSHOP YOGA  
GROEP 1/2/3 

 
Wat gaan je doen: 

 

Met yoga ga je elke week op ontdekkingstocht. Met yoga houdingen, 
zingen, dansen, spel, ontdek je steeds meer van je eigen lichaam. Ook 

mindfulness, creativiteit, ademhalingsspelletjes nemen je mee op reis in 
en met je lichaam. Yoga is plezier, rust, beweging en fijn samenzijn. 
 

Waar en hoe laat:  
De lessen vinden op woensdagmiddag plaats in het speellokaal.              
Aanvang 12.30 uur tot 13.30 uur. 

 
Zorg dat je makkelijke kleding aan hebt, zodat je goed kan bewegen. 

 
Kosten: 
De kosten voor de 6 lessen van 60 minuten, bedragen bij 8 leerlingen EUR 17,50 

en bij 10 leerlingen EUR 15. 
 

Eerste les: 
De eerste les is op woensdag 1 november 2017 en de laatste les, tevens 
eindpresentatie op woensdag 13 december 2017.  

 
(woensdag 6 december is er geen workshop i.v.m. voorbereiding kerst.) 

                                             

 
Aanmelden workshop: 
U kan uw kind aanmelden door inschrijving op het formulier bij de 
groepsleerkracht. 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

Wat u verder nog moet weten       
 

 

Betaling 

Wanneer de cursus waarvoor uw kind is ingeschreven doorgang vindt, ontvangt u een 

bevestiging. Na deze bevestiging dient u zelf voor de betaling zorg te dragen.  

U krijgt dus geen nota!  

U dient betaald te hebben op rekeningnummer  NL69ABNA0240112148 t.n.v. 

WindasPlus+ voordat de cursus van start gaat.    

                                                                                                      

Ziekte  

Bij ziekte van de docent gaat de cursus niet door. Wij kunnen dan niet zorgen voor 

opvang van de kinderen. Wel zal de uitgevallen les worden ingehaald.  

 

Afwezigheid 

Mocht uw zoon of dochter afwezig zijn door ziekte of door een andere reden, dan 

vernemen wij dit graag van u. U kunt ‘s ochtends bij de telefonische ziekmelding tevens 

noemen dat uw kind 's middags ook aan een naschoolse activiteit zou deelnemen. Wij 

zorgen dan dat de boodschap bij de betreffende docent komt.     

 

Aansprakelijkheid 

Ten aanzien van de aansprakelijkheid geldt dezelfde regeling als onder schooltijd.        

                 

Inschrijving en uitschrijving                                                                                                                           

Bij geringe inschrijving gaat een cursus niet door. Aan de andere kant zullen wij bij 

teveel aanmeldingen een selectie moeten maken. Kinderen die willen stoppen met een 

cursus zullen dit via de ouders kenbaar moeten maken middels een briefje aan Mariette 

Valkenburg. Restitutie van lesgeld is helaas niet mogelijk. 

 


