NIEUW bij Schelle Sport: samenwerking met
bewegingsschool Skillz4Kiddz
Voor kinderen van het geboortejaar 2015 (categorie
U5) start Schelle Sport met een nieuw initiatief:

Skillz4Kiddz.

Wat is het ?
Skillz4Kiddz is een nieuw opgerichte
bewegingsschool volgens het principe van
Multi Skillz en gegeven door gebrevetteerde
Multi Skillz-lesgevers.
Schelle Sport wil samen met Skillz4Kiddz
een brede basis vormen die nuttig is voor
ELKE sporter – niet enkel voor voetballers –
en dit op een leuke manier.
Bekijk zeker even de promo-video op
www.multiskillz.com en ontdek wat Multi Skillz
inhoudt.
Kinderen die een sessie volgen bij Skillz4Kiddz
worden (indien ze dat wensen) aangesloten bij
Schelle Sport en genieten zodoende voorrang
bij de aansluiting voetbal vanaf de derde kleuterklas.
Je kan echter ook komen skillen in combinatie met een andere sport of Skillz4Kiddz
verderzetten zonder aan te sluiten bij een sportclub… De keuze is volledig aan jou !

Waarom interessant voor een kind ?
Multi Skillz biedt een kwalitatieve psychomotorische vorming voor kinderen, deze
vaardigheden zijn de elementaire bouwstenen van talent voor sport.
Er wordt een brede basis gelegd voor elke sport en dit via creatieve oefenstof en
uitdagende spelvormen.
Schelle Sport wil in samenwerking met bewegingsschool Skillz4Kiddz kinderen gek
maken van bewegen!
Een ideale voorbereiding dus op elke sport voor kinderen van de tweede
kleuterklas (geboortejaar 2015).

Wanneer en waar ?
Module 2 telt 10 beurten (gespreid over 12 weken; februari-april) en start op
zondag 9 februari 2020 of dinsdag 11 februari 2020.
De zondagsessie gaat door van 9:30-10:30 of 11:00-12:00 en de dinsdagsessie van
16:30-17:30.
Bij inschrijving vul je in of je wenst deel te nemen aan de dinsdagsessie of de
zondagsessie. Beide sessies kennen dezelfde inhoud.
Na je inschrijving ontvang je een bevestiging via mail, een sessie kan enkel doorgaan bij
voldoende deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 16 per sessie.
Plaats: Turnzaal van de Sint-Ludgardisschool Schelle (Heidestraat 83 Schelle) of
op de terreinen van Schelle Sport (mogelijk bij mooi weer - Kapelstraat 140
Schelle).
Deelnameprijs: 85 euro voor 10 beurten
INSCHRIJVEN via: www.schellesport.be/skillz4kiddz
Info: 0497-19 63 17 (Maarten van Skillz4Kiddz)

