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Start peutergym peuteropvang Nijntje (Juut & Co) en ouder- & kindgym  
Vanaf vrijdag 28 januari 2022 start er in sporthal de Meisterkamp in Halle peutergym en ouder- & 
kindgym. Vrijdag 28 januari gaat de vrijdaggroep van peuteropvang ‘Nijntje’ (Juut & Co) met alle 
peuters gymmen tussen 11.30-12.15 uur. De week daarna, op donderdag 3 februari, gaat de 
peutergroep van de donderdag gymmen. Peutergym is in de ene week op vrijdag, de andere week op 
donderdag. In totaal zullen we starten met 26 peuters die peutergym gaan volgen. 
Ouders/opa’s/oma’s/oppas/gastouders kunnen óók gratis deelnemen aan de peutergymlessen met 
peuters tussen van +/- 1½ tot 4 jaar met max. 1 begeleider per peuter. 
Alle peuters van peuteropvang Nijntje moeten opgehaald worden bij de sporthal om 12.15 uur en 
gaan samen met hun ouders/verzorgers omkleden (gymshirt + broek + sportschoenen mag, is niet 
verplicht. Makkelijke kleding aan die dag is ook mogelijk). 
 

Docent peutergym en ondersteuning 
Om de week op vrijdag geeft juf Anita de peutergymles, de andere week op donderdag geeft juf Alie 
les. Zowel juf Anita, als juf Alie zijn bevoegd trainers om peutergymles te geven vanuit Dynamic Gym. 
Samen met juf Alie en juf Anita, zullen twee leidsters vanuit Juut & Co, de peutergymlessen 
begeleiden. Waar nodig ondersteunt juf Sharon vanuit Dorpsschool Halle de peutergymlessen. Juf 
Sharon werkt als onderwijsassistent op Dorpsschool Halle en u kent haar mogelijk van de andere 
gymlessen van Dynamic Gym. Gymdocent Lise (Dorpsschool Halle) voegt de leerlijnen van de peuters 
& kleuters t/m groep 8, samen tot een doorgaande leerlijn. 
 

Gratis 
We willen dat peutergym voor iedere peuter vanuit Halle en directe omgeving toegankelijk is en dat 
er geen financiële belemmeringen zijn om deel te nemen. Om deze reden wordt peutergym volledig 
gratis aangeboden, voor minimaal het eerste jaar. Peutergym is opgezet door een mooie 
samenwerking tussen Dorpsschool Halle, Juut & Co, Dynamic Gym Zelhem/Halle en gemeente 
Bronckhorst. Gemeente Bronckhorst financiert voor minimaal één jaar de peutergym vanuit de 
gelden Nationaal Plan Onderwijs (NPO). 
 

Verschil peutergym en ouder- & kindgym 
Peutergym: Peutergym zijn gymlessen die aangeboden worden waarbij de peuters aansluiten van 
peuterspeelgroep Nijntje (gevestigd in Dorpsschool Halle). Deze groep peuters worden begeleid door 
de pedagogisch medewerkers van Juut & Co. Bij deze groep zijn geen ouders e.d. aanwezig.  
Ouder- en kindgym: Alle andere peuters, die op de bewuste donderdagen en vrijdag niet naar 
peuteropvang Nijntje gaan, kunnen óók aansluiten met één ouder/opa/oma/oppas/gastouder. De 
peuter(s) van ouder- & kindgym sluiten, samen met één volwassen begeleider, aan bij de 
peutergymles van peuteropvang Nijntje. Voor beide groepen is peutergym volledig gratis! 
 

Aanmelden 
I.v.m. verzekeringen, verantwoordelijkheid e.d., is er een aanmeldingsformulier waarop de juiste 
gegevens worden genoteerd. De peuter wordt dan gratis lid van Dynamic Gym. Dynamic Gym betaalt 
een bijdrage aan de landelijke bond, waardoor wettelijk gezien alles is geregeld op de achtergrond. 
Aanmeldingsformulieren kunnen ingeleverd worden bij peuteropvang Nijntje (Michaela Jansen, 
pedagogisch medewerker) of bij directie Dorpsschool Halle (Rick Wolsink). 
 

Vragen? 
Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen door te bellen of te mailen met Rick Wolsink, directeur 
Dorpsschool Halle. Mailadres: rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl ; telefoonnummer 0314-631547. 
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Belang van peutergym 
Het is wetenschappelijk bewezen dat de basis voor een goede motorische ontwikkeling al 
wordt gelegd in de eerste zes maanden nadat een kind geboren is. Door veel en gevarieerd 
te bewegen leren kinderen hoe ze hun lichaam moeten gebruiken en ontwikkelen ze de 
belangrijkste spiergroepen die ze op latere leeftijd nodig hebben voor een sportieve 
levensstijl.  
 

Meer dan motorische ontwikkeling 
Bewegen is ook belangrijk bij het leren van taal en sociale omgang met leeftijdsgenootjes. 
Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, achter, links en rechts het best door mee 
te doen aan bewegingsspelletjes en leuke activiteiten. Bewegen in groepsverband draagt bij 
aan contact met leeftijdsgenootjes. Ze leren samen spelen, wachten op hun beurt en 
respectvol met elkaar omgaan. Plezier is hierbij erg belangrijk. Als je het naar je zin hebt, leer 
je veel meer. Plezier in bewegen zorgt voor een grote kans op een sportief en gezonde 
leefstijl als kinderen ouder worden. 
Kinderen die voldoende beweging krijgen hebben meer kans om gezond en evenwichtig op 
te groeien. Zij hebben relatief minder kans op ongevallen en zullen bij ziekte ook sneller 
herstellen. Ook zijn zij mentaal sterker. Conclusie: minder gezondheidsrisico’s. 

 
De lessen richten zich op de motorische ontwikkeling in de meest brede betekenis. Van 
lopen, kruipen, rennen, huppelen naar klimmen, rollen, (ergens vanaf) springen enz. Het hele 
lichaam en alle spieren komen aan bod. Zowel lenigheid als spierkracht wordt ontwikkeld. 
Daarnaast wordt de zelfverzekerdheid sterk ontwikkeld. Het durven en doen wordt 
gestimuleerd door het na doen van leeftijdgenootjes en de begeleiding door onze trainers. 

 

Lesopbouw 
De opbouw van de lessen is voor beide lessoorten gelijk. Dansen en huppelen op leuke 
muziek, iedere week worden er zeer gevarieerde toestelbanen opgezet waar alle 
bovengenoemde bewegingen gestimuleerd en aangeleerd worden.  Door de variatie in 
toestelbanen is iedere les weer een uitdaging en leuk om te doen. 
De lessen worden afgesloten met een gezamenlijk spel, waar bewegen in een groep aan de 
orde komt. 

 

Trainers 
De peutergym wordt begeleid door onze zeer ervaren trainers. Bij de ouder- en kindgym mag 
1 begeleider meekomen. Dit mag vader, moeder, opa, oma of een andere verzorger zijn. 
Groot voordeel hiervan is dat niet alleen de kinderen veel leren, maar dat ook de begeleider 
veel opsteekt over hulp geven bij het bewegen en dat zij leren hoe om te gaan met, in hun 
ogen, risicovolle situaties. Het durven loslaten en vertrouwen op de kunde van het kind. 

 


