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Beweeglessen voor jonge 
kinderen (1,5 t/m 6 jaar)
Kinderen zijn dol op bewegen en spelen. 
Het gaat vaak vanzelf, maar het is nog leuker 
om uitgedaagd te worden. Met diverse attributen, 
spelvormen en in een veilige en warme sfeer komt 
het kind tot spel en bewegen. Op je gemak zijn, 
plezier hebben en inspelen op wat er speelt 
binnen de groep zijn belangrijke punten binnen de 
beweeglessen. Al spelend krijgt het jonge kind 
meer lichaamsbesef, zelfvertrouwen en leert 
gebruik te maken van al zijn zintuigen.

Spelen, bewegen, ontspannen, ontdekken, leren, 
elke les wordt op maat gemaakt. Beweeglessen 
kunnen éénmalig of maandelijks gereserveerd 
worden. Een beweegfeestje behoort ook tot de 
mogelijkheden, denk aan bijvoorbeeld juffendag of 
zomerfeest. 

Kosten: vanaf €99,- incl.btw, excl. reiskosten.

Eveline Luchtmeijer, eigenaresse Kinder-
opvang Lien, Vlissingen; “Gerdien weet een 
veilige sfeer neer te zetten, waar ieder kind 
 zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontplooien. 
Voor de pedagogisch medewerkers is het gelijk 
inspiratie voor de dagelijkse praktijk en geeft 
inzichten om meer te bewegen met de kinderen.”

Voorlees- en beweegsessie 
(vanaf 2 jaar)
Tijdens een interactieve voorlees- en beweeg-
sessie leest Gerdien Janse voor uit haar eigen 
geschreven kinderboeken met Ye & Bo in de 
hoofdrol. De kinderen luisteren, bewegen, spelen, 
zingen, beleven en ervaren het verhaal. Het is 
gelijk inspiratie voor de groepsleiders om meer 
interactief voor te lezen. 

Voor scholen, instellingen, bedrijven en 
 bibliotheken zijn er mogelijkheden voor een 
voorlees- en beweegsessie aangepast op het 
niveau van de doelgroep.

Kosten: vanaf €149,- incl. btw, excl. reiskosten.

Gerdien Janse, eigenaresse Ye & Bo club; 
“Met behulp van kleuren, muziek, handpoppen en 
diverse attributen kun je bij elk thema een juiste 
sfeer creëren. Een omgeving waarin bewegen, 
spelen, ontspannen en leren voorop staat.” 

De Ye & Bo club biedt producten en diensten 
gericht op beweging, ontspanning en spel.
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Inspiratieworkshop 
voor het team
Op zoek naar een invulling voor een studiedag of 
studiemiddag? Denk dan aan de workshops van 
de ‘Ye & Bo club.’ Speciaal op maat gemaakt voor 
iedereen die werkt met jonge kinderen, in de 
leeftijd van 1,5 t/m 6 jaar oud. De workshops 
worden dynamisch en praktisch gegeven. 
De professionals krijgen tips en tools om meer 
te bewegen en te ontspannen met de groep. 
Ze worden bewuster hoe je spel, sfeer, creativiteit 
en fantasie kunt inzetten bij jonge kinderen. 
Tijdens een workshop, krijgt men handvaten hoe 
te werken met diverse attributen en daarmee de 
grove/fi jne motoriek en de sensomotorische 
ontwikkeling te stimuleren.

Duur: Eén of meerdere dagdelen.
Kosten: vanaf € 499,- per dagdeel 
(voor groepen t/m 10 personen), 
incl. btw, excl. reiskosten.

 Chantal, pedagogisch medewerkster, Utrecht;
“Erg fi jn hoe praktisch de workshop was. Door het 
zelf te ervaren onthoud ik het beter. Ik heb nu 
geleerd dat ik met weinig voorbereidingen heel 
snel beweeg- en ontspanactiviteiten aan kan 
bieden aan de kinderen! Fantastisch!”

Inspiratiedagen 
voor jezelf
Inspiratie voor iedereen die werkt met jonge 
kinderen, of je nu leerkracht, gastouder of 
pedagogisch medewerker bent. Wil je meer tips 
en tools hoe je met je simpele attributen heel snel 
een groep jonge kinderen in beweging kan zetten 
of juist kan laten ontspannen? Je eigen creativiteit 
komt naar boven en je verlaat met een boel tips 
en ervaringen de workshop. 

Doel: Inspiratie op het gebied van bewegen 
en ontspannen met jonge kinderen van 
1,5 t/m 6 jaar.
Duur: één dagdeel. Voor data en meer 
informatie, zie website.
Kosten: € 79,-. Locatie: Rotterdam

Irma, pedagogisch medewerkster, Breda;
“Dat je met simpele dingen, zoals een lege plastic 
fl es of een pittenzak, hele leuke activiteiten kan 
doen. De tips die ze gaf zijn goed toe te passen . 
Gerdien heeft een enthousiaste manier van 
lesgeven!”

De Ye & Bo club biedt producten en diensten 
gericht op beweging, ontspanning en spel.
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