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BabyBallers is een sport- en spelconcept van Sportskids vzw, gericht op peuters en kleuters van 1,5 tot 5 jaar.
Samen met 1 volwassen begeleider (mama, papa, oma, opa...) worden er tijdens de lessen op een speelse manier
balvaardigheden bijgebracht. Het actief deelnemen van de begeleider is heel belangrijk bij het BabyBallen.
Er zijn 3 leeftijdsgroepen:
• BabyBallers (1,5 tot 2,5 jaar)
Vanaf 16 maanden kunnen fundamentele bewegingsvaardigheden worden opgepikt. Met behulp van
verschillende leertechnieken worden vormen, kleuren… aan de BabyBaller aangeleerd.
• MiniBallers (2,5 tot 3,5 jaar)
Er wordt getraind in het leren door middel van kleuren. Felgekleurde kegels en veel spellen bevatten de
noodzaak om de juiste kleuren te herkennen. Spelenderwijs worden deze aspecten van de ontwikkeling van
een kind gestimuleerd. Verbeelding en creativiteit zijn hierbij belangrijk.
• Ballers (3,5 tot 5 jaar)
Naarmate het kind ouder wordt, kunnen de Ballersessies hen helpen hun spel verder te verbeteren. De
ontwikkeling van voetbalvaardigheden en sociale ontwikkeling komen aan bod. Het belangrijkste doel is om de
kleuters een voorsprong te geven als ze lid worden van een team/club.

WAAR & WANNEER?

• BabyBallers (1,5 tot 2,5 jaar): woensdag van 15.30 tot 16.10 uur.
• MiniBallers (2,5 tot 3,5 jaar): woensdag 14.40 tot 15.20 uur.
• Ballers (3,5 tot 5 jaar): woensdag 13.50 tot 14.30 uur
De 10 lessen starten vanaf 21 april tot 23 juni 2021 en vinden plaats in het Stedelijk Sportcentrum, sporthal 1,
Leopold III-laan 18 te Ieper.

DEELNAMEPRIJS:

€ 60,00 voor 10 lessen.
Korting:

UiTPAS-houders met een beperkt inkomen

Verzekering: alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
Opgelet! Terugbetalingen gebeuren enkel bij ziekte/kwetsuur na afgifte van een medisch getuigschrift en bij
afwezigheid van minstens 4 lessen. Er worden altijd € 10,00 kosten aangerekend.
Voor annuleringen na de startdatum zonder medisch getuigschrift, worden er € 10,00 kosten en de reeds voorbije
lessen aangerekend. Annuleringen kunnen enkel via e-mail gebeuren.
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Inschrijven kan vanaf zaterdag 13/03/21 om 14.30 uur
online via www.ieper.be/sportanimatie
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