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Plezier, 

goede start
voor de basisschool

 

uitdaging en een
 

Peutergym is een leuke en
leerzame activiteit voor u en 
uw kind. Meedoen kan op 
alle locaties van TrEf onderwijs. 

Schooljaar 2021/2022

www.pluskinderopvang.nl| www.trefonderwijs.nl



 

Meer informatie over de locaties: www.trefonderwijs.nl | tel. 0522 726 800

30 augustus, 27 september, 1 november, 
29 november, 10 januari, 7 februari, 
14 maart, 11 april, 30 mei en 4 juli

De Heidevlinder (Zuidwolde) - 9.00 uur
De Akker (Pesse) - 11.00 uur

Roosjenschool (Diever) - 9.00 uur
De Fontein (Dwingeloo) - 11.00 uur

De Arendsvleugel (Ruinerwold) - 9.00 uur
Prins Johan Friso (Koekange) - 11.00 uur

De Wel (Nijeveen) - 9.00 uur
De Bron (Nijensleek) - 11.00 uur

6 september, 4 oktober, 8 november, 
6 december, 17 januari, 14 februari, 21 maart, 
9 mei, 13 juni en 11 juli

13 september, 11 oktober, 15 november, 
13 december, 24 januari, 28 februari, 28 maart, 
16 mei en 20 juni

20 september, 25 oktober, 22 november, 
20 december, 31 januari, 7 maart, 4 april, 
23 mei en 27 juni

Locatie: Data (maandag): 

Bij peutergym kan uw kind veel energie kwijt
en het is goed voor de motoriek. Goed en
gezond bewegen is belangrijk en draagt bij aan
de hersenontwikkeling van jonge kinderen. 

Klimmen, klauteren of dansen...
Kinderen leren met elkaar spelen en ook voor
ouders is het een leuke ontmoetingsplek. De juf
zorgt elke les voor nieuwe, uitdagende activiteiten.
Uw kind mag iedere les meedoen maar een keertje
overslaan is geen probleem. Er zijn geen kosten
aan verbonden en aanmelden is niet nodig.

TrEf onderwijs en PlusKinderopvang
De gymlessen worden gegeven op de locaties van
TrEf onderwijs. Dit geeft u de mogelijkheid om uw
kind alvast op een ontspannen manier kennis te
laten maken met de basisschool.

Peuters die de kinderopvang in de buurt bezoeken
kunnen ook meedoen aan peutergym.

Kom in beweging
samen met 
uw peuter...


