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1. Bewegen met een prentenboek 
 Deze workshop wordt verzorgd door beweegcoach Gerkina Doze van Huis voor  
 de Sport Groningen. Zij is o.a. expert op het gebed van beweegkriebels en 
 beweegplezier. In deze workshop ontdek je hoe je beweegactiviteiten kunt 
 koppelen aan een prentenboek.

 

4. Beweegkriebels
 Met Beweegkriebels (0-4 jaar, met accent op 0-1,5 jaar) worden baby’s, 
 dreumesen en peuters uitgedaagd om minimaal 60 minuten per dag te spelen  
 en te bewegen. Bewust bewegen met deze doelgroep vraagt bijzondere vaar  
 digheden zoals: creativiteit, begeleiding en spelinzicht. In deze workshop krijg je  
 een rugzak vol inspiratie voor in je dagelijkse praktijk.

5. Bewegen met nijntje en het beweegdiploma
 Deze workshop wordt verzorgd door Tanja Bracco Gartner van de KNGU.
 Wanneer je als kind op zeer jonge leeftijd goed leert bewegen, pluk je daar
 later de vruchten van. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij het behalen van een 
	 zwemdiploma,	leren	fietsen	en	zelfs	leren	schrijven.	Wanneer	je	motoriek	goed		
 ontwikkeld is, heb je ook ‘goed’ leren vallen en kun je daarmee in de toekomst  
 blessures voorkomen of snel en vaardig anticiperen op gevaarlijke verkeers-
 situaties. Vanuit deze visie heeft de KNGU het programma ‘bewegen met nijntje’  
 in de kinderopvang ontwikkeld. Een gevarieerd programma dat jonge kinderen  
 spelenderwijs goed leert bewegen. Met dit programma kan jouw organisatie 
 actief bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde, sportieve en vaardige   
 generatie. Na deze workshop verlaat je de zaal met ideeën waar je de volgende  
 dag meteen mee aan de slag kunt.

2. Bewegen op muziek
 In deze workshop ga je aan de slag met bewegen op muziek. Je ervaart zelf hoe  
 je oefeningen en dans voor deze doelgroep kunt aanbieden, inclusief praktische  
 voorbeelden en tips.

3. Beweegplezier
 Deze workshop wordt verzorgd door Luuk Melles van het Alfa-college. Luuk is
  train de trainer beweegplezier. Deze workshop gaat over een actieve leefstijl en  
 over het aanbieden van beweegmogelijkheden aan jonge kinderen vanaf 4 
 jaar. Beweegplezier inspireert, enthousiasmeert en informeert. Luuk neemt je  
 mee op beweegreis waarbij je inspiratie opdoet die direct inzetbaar is in jouw
 werkveld.

6. De Skillsbox en het Athletic Skills Model
 De Skillsbox is een initiatief van professionele sportclubs uit de stad Groningen.  
 Met de Skillsbox en het Athletic Skills Model wordt veelzijdig bewegen gestimu- 
 leerd rondom de beweegschijf van 10. Tijdens deze workshop maakt projectlei  
 der Mark Nicolai van het Alfa-college je wegwijs en krijg je handreikingen voor in  
 de dagelijkse praktijk.
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