
Nijntje en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) hebben 
samen een leuk beweegprogramma voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar 
ontwikkeld. Met gevarieerde oefeningen en spelletjes leren peuters en 
kleuters de basis van bewegen. 
 
Waarom goed leren bewegen? 
De vaardigheden die kinderen op jonge 
leeftijd meekrijgen via de nijntje 
beweeglessen nemen ze overal mee naar toe. 
Of ze nou gaan hockeyen, zwemmen, turnen, 
voetballen of spelen in de speeltuin. Een 
vroege kennismaking met bewegen in 
combinatie met plezier vergroot de kans dat 
kinderen lekker in hun vel zitten, meer 
zelfvertrouwen hebben en een sportieve 
levensstijl aannemen. Kinderen die aan de 
lessen deelnemen boeken vooruitgang op 
motorisch, fysiek, mentaal en cognitief terrein. 
 
Waarom het nijntje Beweegdiploma? 

Als ouder wil je het beste voor je kind. Daarbij 
denk je het eerst aan gezonde voeding, maar 
zodra het mogelijk is, leg je je baby al op de 
buik. Je baby leert zo het hoofdje op te tillen, 
waardoor het de spieren van de nek, rug, 
buik, armen en benen oefent. Het is dus goed 
voor de motorische ontwikkeling. 

De grootste motorische ontwikkeling vindt in de eerste levensjaren plaats. 
Daarom is het nijntje Beweegdiploma zo 
belangrijk. Als je vanaf jongs af aan veel en 
gevarieerd beweegt, leer je hoe je je 
lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de 
belangrijkste spiergroepen. Vroegtijdig 
goed leren bewegen heeft ook invloed op 
het opnemen, het begrijpen en het 
verwerken van kennis. 
Daarnaast draagt het nijntje Beweegdiploma bij aan het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden, omdat de lessen in groepsverband plaatsvinden. 



Bewegen met nijntje 
Kinderen leren spelenderwijs in 18 goed onderbouwde lessen de 
basisvormen van bewegen. Als beloning krijgen ze het nijntje Beweegdiploma 
waarop staat wat ze geleerd hebben. Bij de uitreiking van het nijntje 
Beweegdiploma ontvangt uw kind ook een mooie badge voor op de 
gymkleren en een leuk nijntje Beweegboek met spelletjes, kleurplaten en 
informatie over het diploma.  
De beweeglessen worden uitsluitend gegeven door KNGU gediplomeerde 
gymjuffen en meesters.  
 
 
In Veenendaal worden deze lessen gegeven door 
Argos-dance.       
 
De lessen worden gegeven op de woensdagen in het Ontmoetingshuis 
(Dragonder-Oost)    Tijdstip: 10:00 – 11:00 
     7, 14 en 21 februari 
     7, 14, 21, 28 maart 
     4, 11, 18, 25 april  
     16, 23, 30 mei 
     6, 13, 20, 27 juni 
      
 

De kosten bedragen € 90,00 voor alle lessen samen. Dus € 5,00 per keer. 
Voor eventuele verdere info en voor inschrijven kunt u een mailtje sturen 
naar info@argos-dance.nl of bellen met 0318-523054. 
 

U kunt ook het contactformulier van onze website gebruiken. Vermeld dan 
bij “opmerkingen” dat het om nijntje gaat.     www.argos-dance.nl  
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