
 

vzw. ‘Katholieke Centrumscholen Genk’  -   Maatschappelijke zetel : Grotestraat 25    3600 Genk                                                         
Lid van vzw. ‘De Speling’   Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk           -          www . broederschool – genk . be 

Beste ouders, 

 

Vanaf dit jaar starten we met het project ‘Multimove voor kinderen’ van het 2de en 

3de leerjaar. Het project ‘Multimove voor kinderen’ is een initiatief van de Vlaamse 

overheid en loopt in samenwerking met een aantal actoren binnen het Vlaamse 

sportlandschap. Het project wil de ontwikkeling van de basismotoriek van kinderen 

stimuleren. Het project heeft twee onderzoekslijnen met als doelstelling enerzijds 

een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen te ontwikkelen met het oog 

op een brede motorische vorming en anderzijds om ouders en begeleiders te 

informeren over het belang van een brede motorische ontwikkeling van het jonge 

kind (voor meer informatie www.multimove.be) . Lees ook goed de bijlage dat je op 

de hoogte bent over het project en duidelijk weet wat er van je verwacht wordt als 

ouder. 

 

Dit project vindt bij ons plaats elke dinsdag van 15.45 u tot 16.45 u gedurende het 

hele jaar. Indien je inschrijft hoort je zoon/dochter dan ook deel te nemen 

gedurende het hele project en niet éénmalig.  De prijs voor deze activiteit is 

hetzelfde als de prijs voor de opvang (0.70 eurocent per half uur). De 

inschrijvingen zijn beperkt tot 30 deelnemers, dus als je jouw zoon/dochter wenst 

in te schrijven doe dit dan zo snel mogelijk. Het project start op dinsdag 17 

september.  De inschrijvingen moeten afgegeven op ten laatste vrijdag 14 

september. 

 

 

 

 

 

http://www.multimove.be/


vzw. ‘Katholieke Centrumscholen Genk’  -   Maatschappelijke zetel : Grotestraat 25    3600 Genk                                                         
Lid van vzw. ‘De Speling’   Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk           -          www . broederschool – genk . be 

De eerste lesdag krijgen jullie nog een informatiebrief mee omtrent de testen die 

de deelnemers moeten afleggen. Er is een test op het begin van het project 

(Tweede lesdag: 25 september) en op het einde van het project (Mei-juni) volgt de 

2de test (evaluatie). 

Sportieve groeten, 

Meester Geert 

……..………………………………………………………..van klas……..  mag deelnemen aan het project 

‘multimove voor kinderen’ voor het hele schooljaar in de sporthal van de 

broederschool. 

Telefoonnummer ouder (………………………………………) Handtekening ouder, 
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