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WIE?WIE?
Schoolgaande kleuters van 3 tot 6 jaar oud

WANNEER?WANNEER?
Zaterdagvoormiddag
1ste kleuterklas:  09.00u tot 10.00u
2de kleuterklas: 10.00u tot 11.00u
3de kleuterklas: 11.00u tot 12.00u

START?START?
Vanaf 18 september 2021

PRIJS?PRIJS?
€80 / reeks (10 lessen)
€140 / volledig schooljaar (20 lessen)
3de kleuterklas: altijd volledig schooljaar
Lidgeld en verzekering incl.

LOCATIES?LOCATIES?
65 locaties in Vlaanderen!
Bekijk www.littleballvillage.be  
voor een locatie in uw buurt!

Kampjes exclusief voor kleuters

Little Ball Camp is het ideale kamp voor kleuters. 

Wij werken bewust met kleine groepjes, in 
een vertrouwde schoolomgeving en met 
gediplomeerde lesgevers. Waar hechten we 
belang aan?  

POSITIEF ZORGZAAMPOSITIEF ZORGZAAM

BELEVINGBELEVING

VEILIG NEST

Sporttraject 2021-2022
www.littleballvillage.be



Ballie’s beweegverhalen 
1ste & 2de kleuters

De les start met het verhalenboek van 

Ballie.  

We nemen de kleuters mee in een 

fantasiewereld waarrond de volledige 

les werd opgebouwd. Zo leren we hen 

met plezier bewegen op een manier die 

helemaal aansluit bij hun leefwereld. 

 
Zin om te bewegen is immers de basis 

van het latere sporten.

Via de sportspeeltuin...  
3de kleuters

Bij 3de kleuters merk je een duidelijke wijziging. Vele kinderen praten over sport maar veranderen wel eens van gedachten. 

Gedurende dit 3de jaar laten we de kinderen 7 sporten (basketbal, tennis, voetbal, hockey, volleybal, turnen en dans) uitproberen met het ECHTE sportmateriaal. 
We baseren ons vooral op het uitproberen en experimenteren met deze materialen om de zin naar sporten aan te wakkeren. We creëren als het ware een sportspeeltuin. 

... naar de sportclub als 
einddoel
Elke kleuter beoordeelt zijn/haar 
bevindingen via de Little Ball Village app 
om tot een gepersonaliseerd scorebord 
te komen. 

De sportclub
1ste leerjaar

Little Ball Villagers kiezen uiteindelijk 
een sportclub op basis van hun eigen 
interesse.

Little Ball Village, sporttraject voor kleuters

Geen klassieke sporttraining:  

Op een speelse manier leren we de kleuters het 

motorische alfabet aan. Fantasie, inleving en veel 

afwisseling met als doel kleuters in beweging brengen 

en hen naar de sportclub van hun hart leiden. 

Kleine groepjes: 
2 opgeleide kleutersportlesgevers voor max. 16 

kleuters.  Altijd een lesgever in de buurt als het even 

wat minder loopt. 


