Gym voor peuters!
Onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut

Alle kinderen tussen de 1½-4 jaar zijn welkom, om in een klein groepje, hun motorische
vaardigheden verder te ontwikkelen.
We gaan klimmen en klauteren, springen, met ballen spelen, balanceren en nog veel
meer!
Met de peutergym leren ze veel van elkaar,
door elkaar te helpen en te imiteren.

Gratis
Proefles!

Met de Bredapas krijgt u 90% korting.
Wil je graag dat jouw kind, op een leuke manier en spelenderwijs, zijn
of haar motoriek verder ontwikkelt?

MELD JE DAN AAN!
Waar:
Speelzaal OBS De Tweesprong
Kapelstraat 15, Breda
Wanneer:
Vrijdag 08.30-09.30
Start: 18-01-2019

Praktijk Kinderfysiotherapie
Karin van Rijsewijk
Teteringen, Brabantpark,
Heusdenhout, Ijpelaar
Contact: 06 - 16 33 62 93
info@kinderfysiobreda.nl
www.kinderfysiobreda.nl

Inschrijfformulier
Met dit formulier meldt u uw peuter aan voor de peutergym.
U heeft de algemene voorwaarden gelezen (zie volgende pagina) en gaat hiermee akkoord.
Achternaam:
Roepnaam:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiele telefoon:
Emailadres:
Huisarts:

Bijzonderheden van uw kind, bijvoorbeeld medicijngebruik of andere dingen waar we rekening
mee moeten houden:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Inleveren bij of opsturen naar: Praktijk Kinderfysiotherapie Karin van Rijsewijk, Wilderen 2,4817
VG Breda. U mag het ook mailen naar info@kinderfysiobreda.nl. Let u er wel op dat het een
niet beveiligde mail is.

Algemene voorwaarden
Om de peutergym zo goed mogelijk te laten verlopen, is het nodig om een aantal afspraken te maken























We gymmen op blote voetjes of gymschoentjes, in makkelijk zittende kleding, ondergoed mag
ook.
De schoentjes van uw kinderen en van uzelf dient u voor de ingang te plaatsen tegen de wand
alvorens u de gymzaal betreedt.
Wij zijn niet in de gelegenheid om, indien nodig, de luier van uw peuter te verschonen.
We beginnen om 08.30, zorg dat uw peuter, omgekleed en wel aanwezig is.
Om 09.25 stoppen we, zorg dat uw peuter op tijd opgehaald wordt.
We zijn niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van spullen.
We zijn te gast in de speelzaal van OBS De Tweesprong.
U kunt binnen komen via de ingang van de school, de speelzaal bevindt zich rechts.
Omdat we te gast zijn proberen we de school tijdens schooluren zo min mogelijk “tot last” te
zijn.
Het is niet de bedoeling om bij de lessen te blijven kijken, een kopje koffie drinken in de
aangrenzende ruimte kan wel. Natuurlijk mag u de eerste keer wel en kijkje komen nemen.
De kosten per les zijn 6 euro en u betaalt per 10 lessen.
Het cursusgeld van € 60,00 dient voor de eerste les overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL 35 INGB 0009433222, tnv Praktijk Kinderfysiotherapie, onder vermelding van Peutergym De
Tweesprong.
Met een Bredapas krijgt u 90% korting!!
Tussentijds instromen is mogelijk. U betaalt dan naar rato voor de nog te volgen lessen.
Als uw kind halverwege het blok 4 jaar wordt en naar school gaat betaalt u tot met de laatst
gevolgde les.
Opzeggen minimaal 4 weken voor het eindigen van het blok.
Er zijn verschillende locaties van deze peutergym.
In de schoolvakantie gaat de peutergym niet door ( verschilt per locatie en gaat in overleg met
de betreffende locatie )
Het inschrijfformulier blijft in bezit zolang dat u kind deelneemt aan de peutergym, daarna
wordt het vernietigd. De gegevens van het inschrijfformulier worden alleen gebruikt tbv de
peutergym.
Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van het inschrijfformulier, dan kunt u terecht bij het
mamacafé.

