
Peuters in Beweging 2021 

  

 

Dankjewel voor je interesse in de peutergym die vanaf januari 2021 weer van 

start zal gaan. In deze brief vind je meer informatie en het inschrijfformulier 

inclusief de algemene voorwaarden. De lessen ‘Peuters in Beweging’ zijn 

geschikt voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar die eraan toe zijn om dit zonder 

ouders te doen. Ivm de maatregelen rondom Corona, mogen ouders nog 

niet in de school komen. Ik, Liesbeth Zonnevylle – van Oord van ZonneZieltjes 

zal de lessen gaan verzorgen. Van huis uit ben ik pedagogisch medewerkster 

en ik heb 16 jaar ervaring in het werk met peuters. Daarnaast geef ik o.a. 

kindermassage, kinderyoga en coaching.  



Er is ruimte voor een groepje van 8 peuters, de kleutergymzaal in de Leilinde is 

zeer geschikt voor het geven van peutergym. We mogen alle toestellen en 

materialen gebruiken en het is overzichtelijk voor de kinderen. De les zal 

starten om 9:00. Het is de bedoeling dat ouders hun peuters brengen bij de 

ingang van de school, dat hun gymschoentjes aan zijn en de jassen zijn 

opgehangen. Ik zal de kinderen dan meenemen naar de gymzaal. Deze is 

vlakbij de ingang en er is voldoende toezicht vanuit het personeel op de 

gymzaal. Ik breng de kinderen weer terug bij deze ingang waar ze om 

9:45/9:50 opgehaald mogen worden.  

 

Er is in de lessen voldoende aandacht voor meerdere ontwikkelingsgebieden, 

zoals de motoriek, fantasie, taalontwikkeling en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. We gaan dansen, zingen, klimmen, springen, stampen, rollen en 

glijden Ik maak gebruik van diverse thema’s en spelmateriaal, liedjes en 

boekjes die aansluiten bij het thema. Ik zal ouders regelmatig op de hoogte 

brengen dmv een nieuwsbrief over de thema’s en wat we allemaal doen in 

de lessen. En er komt een Whatsapp groep waarin praktische informatie 

gedeeld zal worden, in deze app kan het kind ook afgemeld worden bij 

afwezigheid. (lessen kunnen niet worden ingehaald) 

 

We starten in januari 2021 op de woensdagochtend. Op 6 januari is er de 

mogelijkheid om een kijkje te komen nemen in de gymzaal en zal ik de 

intakegesprekken voeren. Dit kan alleen op afspraak en per ouder zal ik 15 

minuten inplannen, zo kunnen er nog wat vragen gesteld worden en heb je 

een idee van hoe de gymzaal eruit ziet. Op 13 januari gaan we echt 

beginnen! Het ene kind zal nog even moeten wennen en het andere kind zal 

gelijk met alles meedoen. Ik houd rekening met de behoeften van de 

kinderen en zal inspelen op wat er op dat moment nodig is. Na de eerste drie 

lessen zullen we telefonisch evalueren hoe het gaat met je peuter.  

 

De kosten voor de peuterlessen bedraagt 30,- per maand, dit is een vast 

bedrag wat voor elke 1e van de maand per betaalverzoek overgemaakt 

dient te worden. Er zullen maanden zijn met 3 lessen ivm schoolvakanties, 

maar ook maanden met 5 lessen. Ik heb er veel zin in en als jij ook enthousiast 

bent geworden en denkt dat dit iets is voor jouw peuter, kun je onderstaand 

inschrijfformulier invullen en ondertekenen. Dit mag per post opgestuurd 

worden en bij ontvangst krijg je een bevestiging via de mail. Je ontvangt later 

een uitnodiging voor de intake op 6 januari. Als er nog vragen zijn, hoor ik dit 

graag via mail/telefoon. 

 

Vriendelijke groet, Liesbeth van ZonneZieltjes. 



Inschrijfformulier Peuters in Beweging - ZonneZieltjes 

Persoonlijke gegevens ouder/verzorger 

Achternaam:……………………………………………………………….. 

Voornaam:…………………………………………………………………. 

Telefoon:………………………… Noodtelefoonnummer:……………………………. 

Email-adres:…………………………………………………... 

 

Persoonlijke gegevens kind 

Achternaam:……………………………………………………………… 

Voornaam:………………………………………………………………... 

Geboortedatum:………………………………………………………… 

 

Wat is de reden van aanmelding voor de peuterlessen? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er bepaalde bijzonderheden die van belang zijn voor de lessen, denk aan 

een achterstand in de ontwikkeling, een tweetalig kind of iets anders waar ik 

rekening mee moet houden? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Wil je als ouder deelnemen aan de Whatsapp-groep?    

                                                                                                    0 ja   0 nee 

Geef je toestemming om foto’s van je kind te delen op social media/website/ 

nieuwsbrief?                                                                               0 ja   0 nee 

*Ik zal foto’s van de les indien gewenst persoonlijk delen via mail/app. 

 

Het maandelijkse lesgeld dient te worden overgemaakt voor aanvang 

van de lessen, voor elke 1e dag van de maand. Met het ondertekenen 

van deze inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden op 

de volgende pagina. Beide ouders dienen te ondertekenen.  

 

Datum:……………………………  Handtekening:……………………………………… 

 

                                                       Handtekening:……………………………………… 

 

Stuur dit ingevulde formulier naar ZonneZieltjes t.a.v. Peuters in Beweging 

                                                          Johannes Vermeerstraat 11 

                                                          3351 BN Papendrecht  



Algemene voorwaarden Peuters in Beweging - ZonneZieltjes. 
*Je kunt je kind aanmelden door het inschrijfformulier aan te vragen via mail of 

telefoon en ingevuld en ondertekend per post te versturen.  De persoonlijke gegevens 

van de ouder en het kind zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve 

doeleinden van ZonneZieltjes gebruikt.   

 

*Als de groep van 8 peuters vol zit, komt je kind op een wachtlijst. Aanmeldingen 

voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij voldoende 

animo wordt er een tweede groep opgestart.  

 

*Ik verzoek je bijzonderheden die van belang kunnen zijn te vermelden. Zo kan ik hier 

rekening mee houden in de lessen. Voordat je kind zal deelnemen aan de lessen, 

vindt er een korte intake/kennismaking plaats.  

 

*Je ontvangt éénmalig een factuur voor het maandelijkse bedrag van 30,- inclusief 

9% BTW en hiervoor ontvang je voor elke nieuwe maand een betaalverzoek. Als je 

de betalingsverplichting niet nakomt, kan het kind niet deelnemen aan de les.  

 

*Wil je de peuterlessen opzeggen? De opzegtermijn bedraagt 1 maand en dient 

schriftelijk gedaan te worden via zonnezieltjes@ziggo.nl Als je kind 4 jaar wordt, stopt 

het automatisch.  

 

*Is je kind ziek of kan het om een andere reden niet bij de les aanwezig zijn?  

Geef dit dan door via de telefoon/app of in de Whatsapp groep voor ouders.  

Bij afwezigheid/ziekte kunnen lessen niet ingehaald worden en er vindt geen 

restitutie van het lesgeld plaats.  

  

*Het is belangrijk dat je als ouder goed bereikbaar bent, zodat ik meteen contact 

kan opnemen als er tijdens de les iets gebeurt of in geval van een calamiteit. Mocht 

er in de tussentijd een telefoonnummer veranderen, geef dit dan tijdig door.  

 

*ZonneZieltjes behoudt zich het recht om indien noodzakelijk, tijden te wijzigen.  

Tijdens de schoolvakanties* van de Leilinde is er geen peuterles. Voordat je kind 

gaat deelnemen ontvang je de data van de lessen voor de komende drie 

maanden. *In de zomervakantie wordt geen lesgeld gerekend.  

 

*ZonneZieltjes behoudt zich het recht om de lessen stop te zetten, als de 

groepsgrootte afneemt op lange termijn.  

 

*De lessen worden gegeven in de gymzaal van de Leilinde, deze school bevindt zich 

in de Stellingmolen 186 -188 in Papendrecht. De peuterlessen staan los van de 

school, de lessen worden gegeven vanuit mijn bedrijf ZonneZieltjes.  

 

 



*Ik ben in het bezit van een SPW3 diploma en een VOG. Ik mag een groep van 8 

peuters alleen draaien. Indien mogelijk zal een stagiaire meedraaien tijdens de les.  

 

*ZonneZieltjes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of 

beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.  

 

*ZonneZieltjes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures van het kind 

opgelopen voor, tijdens of na de les, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige 

fysieke klachten.  

 

*Zorg ervoor dat je kind soepel zittende kleding draagt, waarin het zich makkelijk kan 

bewegen. Gymschoentjes met een witte zool zijn aan te raden. Kinderen mogen ook 

op blote voeten deelnemen, in de wintermaanden zijn antislipsokken aan te raden.  

 

**Ivm de Covid maatregelen mogen ouders niet in de school komen. Zodra dit weer 

mogelijk is, zal er een groep opgestart worden waar ouders bij aanwezig mogen zijn.  

 

*Vragen/opmerkingen hoor ik graag via telefoon of mail. 

 

Liesbeth Zonnevylle - van Oord, ZonneZieltjes.   www.zonnezieltjes.nl 

FB ZonneZieltjes  zonnezieltjes@ziggo.nl   06-81022710 

 

 

 

 

 

 

http://www.zonnezieltjes.nl/
mailto:zonnezieltjes@ziggo.nl

