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Belangrijke informatie  

Beste ouders  

 

Ik zet hier even voor jullie alles op een rijtje over hoe de lessen tijdens het jaar gaan 

verlopen. Graag grondig doornemen want door de coronamaatregelen zijn er vanaf nu 

enkele aanpassingen.  

 

U zorgt ervoor dat uw kind(eren) om 16.20 aanwezig is. U zet uw kind(eren) af aan 

de deur. Wij ontsmetten de handen en wijzen uw kind(eren) de weg.  U zorgt ervoor 

dat uw kind(eren) hun sportkleren aan hebben en hun PROPERE INDOOR 

SPORTSCHOENEN in en rugzak met naam meebrengen. Binnen in de zaal wisselen 

de kinderen van schoenen onder begeleiding van de multimovebegleiders en kunnen ze 

eventueel nog naar het toilet gaan. Gelieve het aanvangsuur te respecteren! Om 16U30 

start de les! Heeft u kind soms nog “ongelukjes” aarzel dan niet om in het zakje 

reservekledij te voorzien.  

 

De les eindigt om 18.00, gelieve uw kind(eren) tijdig op te halen. Bij goed weer brengen 

we de kinderen naar het grasveld schuin over de club. Het zou fijn zijn als u daar staat te 

wachten. Bij slecht weer zullen de oudste kinderen onder het fietsenafdak staan en de 

jongste kunnen worden opgehaald in de inkomhal.  

 

U hoeft niet op voorhand te melden of uw zoon of dochter aanwezig kan zijn of niet.  

 

We voorzien ook een pauze voor de kinderen. Voorzie uw kind(eren) van een flesje 

water met naam op! Voor een koek of fruitje voorzien we geen tijd.  

 

De locatie: 

Plataan 2  

9820 Merelbeke  
 

Nog eventjes de lessen op een rijtje, noteer deze data alvast goed in uw agenda: 

Deze gaan steeds door van 16.30 tot 18.00, U bent ingeschreven voor beide reeksen.  

Dit jaar hebben we in totaal 21 lessen gepland.  

  

mailto:info@multimove.be
http://www.multimove.be/


 
 

  
2/5 

 
Multimove voor kinderen 

Zuiderlaan 13 – 9000 Gent   tel.: +32 9 243 12 90   fax: +32 9 243 12 99   
info@multimove.be   www.multimove.be 

 

 

Datum Locatie ( soort) 

12 september 2020 Club 

19 september 2020 Club 

26 september 2020 Club 

3 oktober 2020 Club 

17 oktober 2020 Club 

24 oktober 2020 Club 

14 november 2020 Club 

21 november 2020 Club  

5 december 2020 Club 

12 december 2020 Club  

19 december 2020  Club 

 

Datum Locatie ( soort) 

16 januari 2021 Club 

23 januari 2021 Club 

6 februari 2021 Club 

20 februari 2021 Club 

13 maart 2021 Club 

20 maart 2021 Club 

27 maart 2021 Club 

17 april 2021 Club 

24 april 2021 Club 

8 mei 2021 Club 
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Wie zijn onze lesgevers:  

 

 

 

 
 

  

Leen Spitaels  
- Ergotherapeut  
- Opleiding Multimove  

 
 
Begeleiding Kikkers: 6-8-jarigen  
 
 

Cynthia Hendrickx  
- Master pedagogische 

wetenschappen: pedagogiek en 
onderwijskunde 

- Bachelor in het sociaal werk  
- Opleiding Multimove 

Begeleiding Eenden: 4-6-jarigen  

Kaat Geentjens  
- Leerkracht kleuteronderwijs 
- Opleiding Multimove  

 
Begeleiding Vissen: 2,5-4-jarigen  
Verantwoordelijke organisatie  
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Dit zijn onze helpers:  

 

 

 
 

  

Jens Joqué 
- Informatica  
- Voetbaltrainer 

 
Ondersteuning in alle groepen  

 

Bjorn Neirinck  
- Leerkracht lager onderwijs 
- Opleiding Multimove  

 
Ondersteuning in alle groepen  

 

Stijn Spitaels 
- Initiator Tafeltennis  

 
Ondersteuning in alle groepen  
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De kinderen zullen door onze helpers, enkele lessen een 15 tal-minuten 

tafeltennisinitiatie krijgen. Tafeltennisinitiatie is echt aangepast aan de 
leeftijd en op niveau van uw kind. Ze leren op een speelse wijze kennis maken 
met de sport tafeltennis. Bovendien is het zeer goed voor de coördinatie en krijgt 

uw kind bijna een individuele begeleiding door onze ervaren trainers.  
 

Indien uw kind de smaak te pakken krijgt of al zin heeft om Multimove 
te combineren met tafeltennis dan is dit mogelijk ZONDER EXTRA 
KOSTEN. Want wekelijks op donderdag van 17u45 tot 19u15 bieden we 

kidsping aan voor kinderen vanaf 2,5 jaar.  
Deze lessen worden gegeven door Bjorn Neirinck en Kaat Geentjens.  

 
Als u graag komt proberen of hierover andere vragen heeft, geef dan een 
seintje: kaat1995@live.be 
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