Inschrijven voor onze activiteiten doe je
door een mailtje te sturen naar
info@dewonderboom.be of telefonisch
contact op te nemen 0494 43 90 92
We werken met een beperkt aantal plaatsen,
je plaats is pas gereserveerd na ontvangst
van je betaling via overschrijving, bij het
inschrijven ontvang je de nodige
betaalgegevens.
ACTIVITEIT

DATUM

Wonder-Yoga-kleuter
Voor kleuters vanaf 3 jaar

Start: zaterdag 23 maart, 10u30 – 11u15
Vervolg: 30/03, 6/04, 27/4, 4/05, 11/05,
18/05, 25/05, 8/06, 15/06
60 euro voor de reeks

Wonder-Yoga-kind
Voor kinderen vanaf 1ste leerjaar

Start: woensdag 20 maart, 13u30 – 14u30
Vervolg: 27/03, 03/04, 24/04, 08/05, 15/05,
22/05, 29/05, 5/06, 12/06
80 euro voor de reeks

Wonder-Wobbel-Yoga
Voor kleuters vanaf 3 jaar en kinderen tot
maximum 1,40 m groot (ivm het
wobbelboard)

Start: zaterdag 30 maart, 11u15 – 12u00
Vervolg: 6/04, 27/04, 4/05, 11/05, 18/05,
25/05, 8/06, 15/06
72 euro voor de reeks (incl gebruik van de
wobbel)

Wonder-Yoga-ouder&peuter
Voor peuters vanaf 1 jaar

1x per maand
Zondag 28 april, 10u – 11u
Zondag 26 mei, 10u – 11u
Zondag 16 juni, 10u – 11u
30 euro voor de reeks (ouder + 1 peuter)
12,5 euro per les (ouder + 1 peuter)

Wonder-Yoga-ouder&kleuter
Voor kleuters vanaf 3 jaar

1x per maand
zondag 28 april, 11u – 12u
zondag 26 mei, 11u – 12u
zondag 16 juni, 11u – 12u
30 euro voor de reeks (ouder + 1 kleuter)
12,5 euro per les (ouder + 1 kleuter)

Wonder-dagen
Tijdens schoolvakanties, een dagje gevuld
met (wobbel) yoga, knutselen, spelletjes,
tekenen, dansen, ontspannen….

Vanaf september 2019

Wonder-Reis
Reis door het lichaam, voor kinderen van 4
tot 8 jaar
Een creatief programma waarin educatie,
mindfulness, beweging, dans, yoga en
tekenen/knutselen elkaar ontmoeten ter
bevordering van het lichaamsbewustzijn, het
zelfbewustzijn en de eigenwaarde bij
kinderen.

Maandag 26 augustus, 9u – 16u
Dinsdag 27 augustus, 9u – 16u
80 euro (incl. Verzekering, materialen, 4uurtje, document mutualiteit en fiscaal
attest)
min 4 kindjes
max 10 kindjes

Wonder-Feestjes
Een uniek verjaardagsfeestje met yoga en/of
dans.

Op aanvraag, zaterdag 14u – 17u

