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Zondag 14 september 2014
VERSLAG :
«KNUFFELTURNEN MET PEUTERS EN KLEUTERS»

Deze keer hadden we gekozen om 2 sessies te geven...peuters van 1,5 tot
3 jaar en kleuters van 3 tot 5 jaar. We hadden na overleg met jonge ouders
ook gekozen om de sessies op zondagmorgen te laten doorgaan. De kindjes
zijn toch wakker en in de namiddag slapen ze ook nog. Wij hadden voor de
eerste sessie 8 inschrijvingen ontvangen en voor de 2de sessie 6
inschrijvingen. We maakten voor het eerst ook gebruik van een inschrijvingsformulier op onze
website en dit werd ook positief onthaald. We mochten van directeur Patrick de
binnenspeelplaats van de school «De Molenberg » opnieuw gebruiken. Zaterdag hadden we
de matten al in de binnenspeelplaats gebracht zodat alles klaar stond om zondagmorgen
iedereen vlot te ontvangen. Zondagmorgen om 8:30h was onze verantwoordelijke Jonge
gezinnen aanwezig om onze begeleidster Els te ontvangen en te helpen met de
voorbereidingen. Niet veel later kwamen de eerste ouders met frisse montere
peuters toe. We hadden voor ieder gezin een onthaalmapje met daarin onze
nieuwsbrief met onze activiteiten, flyers van de Gezinsbond, uitnodiging voor
de Gezinsbonddag, voorstelling van Multimove in onze gemeente en nog veel
meer ...
Om 9:05h nam Els het woord met de vraag om op de
mat te komen zitten, zowel de mama's, papa's als de
kindjes. Els had Bumba meegebracht en dat brak het ijs meteen.
Eerst gingen de peuters wakker worden door hun armpjes, beentjes,
teentjes,vingertjes,... wakker te maken. En dan begonnen de
eigenlijke inspanningen - vooral voor de mama's en papa's... Vooruit
kruipen met de kindjes in hun huisje, rondschuiven met de kindjes op
de schoot, fietsen, kruipen in tunnels van mama's en papa's,
rollebollen,, mama duwen ... en dan ,,,uitrusten op de fleecematjes die
rondgetrokken worden... de kids genoten....Na de sessie konden de
ouders nog even bijpraten.... kindjes konden fris water drinken want
turnen... daar word je dorstig van
Tegen 10:15 waren de deelnemertjes van de 2de sessie op post en
klaar om te starten. Ook deze les startte met het wakker maken van
het lichaam... daarna schommelen op mama/papa, boven op
mama/papa klimmen, staan, fietsen met armen en benen, En de pret ging
verder want nu mochten onze kleuters ook nog over de schouder rollen... we
horen de kreetjes van plezier nog ... Voor de mama's/papa's was het ook
werken, nu maakten we bruggen, dan paardje. Mama's/papa's veranderen ook
in autootjes om met de kleuters rond te rijden. Om weer rustig te worden
bakten we pizza's op de ruggetjes van de kids en andersom
en dan... kwamen de fleece-denkentjes aan de beurt. Rondrijden op een
dekentje; rustig gewiegd worden
De les zat er op... »is het nu al gedaan ». De kindjes hebben
enorm genoten en ...
uit de reacties in ons gastenboekje de ouders ook...

