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THE LITTLE GYM

Familie lidmaatschap
Het jaarlijkse lidgeld van 50 euro dekt het inschrijvingsgeld en de
administratiekosten (verzekering inbegrepen) en biedt kortingen en
voordelen voor onze kampen, onze verjaardagen en andere events van
The Little Gym. Het lidgeld voor het hele gezin en voor een periode van
12 maanden. Het lidgeld kan niet worden terugbetaald of opgedeeld.
 
Inhaallessen
Om uw kind voortdurend te laten ontwikkelen bieden wij u de
mogelijkheid om afhankelijk van de beschikbaarheid een les in te halen
indien u een les hebt gemist. Uw kind kan een gemiste less inhalen op
voorwaarde dat u zijn afwezigheid hebt gemeld vóór 9.30 uur op de
ochtend van de sessie die hij mist. De gemiste sessies kunnen worden
ingehaald in de loop van het semester en kunnen dus niet worden
uitgesteld naar een volgend semester of naar kampen. Als uw
gebruikelijke sessie op een feestdag valt, moet u een inhaalles
reserveren. Als u niet komt opdagen voor een gereserveerde inhaalles,
dan kunt u die niet recupereren. Sessies die uw kind mist, kunnen niet
worden terugbetaald.
 
Huishoudelijk reglement
Om de veiligheid van uw kinderen te garanderen, moeten zij gepaste
kledij dragen: in de turnzaal moeten de kinderen op blote voeten lopen
en comfortabele sportkledij dragen. Elke volwassene die in de turnzaal
komt, moet zijn schoenen uittrekken (de volwassenen mogen op kousen
lopen). Om nog veiliger te werken vragen wij u om lang haar vast te
maken. In de lobby vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid
van de volwassene die hen begeleidt. The Little Gym is niet
verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen.
 
Terugbetalingen
U kunt uw deelname aan het programma onderbreken, behalve in de
vijf laatste weken van het semester. We betalen voorbije lessen niet
terug en kunnen er geen krediet voor geven, of uw kind eraan heeft
deelgenomen of niet.
 
Toegang tot de turnzaal
Familie, vrienden en kennissen zijn altijd welkom om naar de sessie te
komen kijken vanuit de lobby. De toegang tot de turnzaal is uitsluitend
voorbehouden aan kinderen die zijn ingeschreven voor de lopende
sessie. Bij de ouder/kindsessies wordt het kind begeleid door één
volwassene.
 

PRIJSINFORMATIE
2016 - 2017  

April - Juni 2017

Word uw eigen baas met The Little Gym! 
www.thelittlegymfranchise.eu

Abonnement
Jaarlijks lidmaatschap per familie: 50 €
Openingssemester 292 €
2e Semester Sept- Feb 430 €
 
 
 
 
•   Nieuwe leden kunnen op elk moment tijdens

het semester instappen, naar gelang van de
beschikbaarheid. De kosten worden naar
verhouding berekend. Na ontvangst va
 

•   De plaats van uw kind is pas gereserveerd na
betaling van een voorschot van 150 euro.
 

•   ING Bank: BE03 3630 5356 7884
 

Korting
2e kind: 10% korting
3e kind:  20% korting
Twee sessies per week: 20% korting voor de tweede
sessie

Allemaal een springplank!
 The Little Gym® biedt een jaarprogramma
aan waarbij je kind al lerend plezier maakt

en op natuurlijke wijze groeit in
motorische, sociale en cognitieve

vaardigheden. Kinderen vanaf 4 maanden
tot 12 jaar maken voortdurend vorderingen

dankzij onze thematische leermodules.
 

 En dat noemen wij

 SERIOUS FUN!

Mat, rekstok en balk.
The Little Gym Voorwaarden

The Little Gym Wemmel
24 Schoolstraat • 1780 Wemmel
 
wemmel@thelittlegym.eu
www.wemmel.thelittlegym.eu

The Little Gym Wemmel
24 Schoolstraat • 1780 Wemmel
 
wemmel@thelittlegym.eu

2016 - 2017  
April - Juni 2017

PROGRAMMA



8.00

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Peutergym (10-36 maanden) 
Ouders doen mee aan dit speelse & interactieve 

programma dat gericht is op de ontwikkeling van 
motorische en sociale vaardigheden van het kind.

 April - Juni 2017

Kleutergym (3-6 jaar) 
In dit progressieve programma leren de kinderen basis
gymnastiekoefeningen die hun motorische, sociale en

zintuiglijke vaardigheden helpen ontwikkelen.

Kindergym (6-12 jaar) 
Hier wordt er aandacht besteed aan vloerturnen,
springen en toesteltechnieken. Lessen worden op

verschillende niveaus aangeboden. Vakantieprogramma’s

Tijdens schoolvakanties, of het nu
regent of mooi weer is, zorgen de

vakantieprogramma's van The Little
Gym® voor een fantastische afwisseling
van plezier, activiteiten, leermomenten

en creativiteit. Elke week werken we
met een ander thema en stimuleren we

de motoriek en fysieke ontwikkeling
door middel van spelletjes en beweging,

onder begeleiding van onze
gekwalificeerde en toegewijde

instructeurs.

Informeer naar de beschikbare data en vraag
naar onze verjaardagsbrochure

Een fantastisch
verjaardagsfestijn

The Little Gym biedt privé-
verjaardagsfeestjes aan voor alle
leeftijden. Onder begeleiding van 2
instructeurs beleven de kinderen een
feestje met muziek, spelletjes,
hindernisbanen, heel veel lachen en
PLEZIER.

13.00

18.00

9:30 - 10:15
Beasts/Super Beasts

19 - 36 months

10:15 - 11:00
Birds

10 - 18 months

11:00 - 11:45
Beasts/Super Beasts

19 - 36 months

16:15 - 17:15
Funny Bugs
3 - 4 years

14:15 - 15:15
Giggle Worms/Good

Friends
4 - 6 years

15:15 - 16:15
Giggle Worms/Good

Friends
4 - 6 years

13:15 - 14:15
Flips/Hot Shots

6 - 12 years

17:15 - 18:00
Beasts/Super Beasts

19 - 36 months

16:00 - 17:00
Funny Bugs
3 - 4 years

17:00 - 18:00
Funny Bugs/Giggle

Worms
3 - 5 years

9:30 - 10:15
Birds

10 - 18 months

10:15 - 11:00
Beasts/Super Beasts

19 - 36 months

11:00 - 11:45
Beasts/Super Beasts

19 - 36 months

10:15 - 11:00
Birds

10 - 18 months

11:00 - 11:45
Beasts/Super Beasts

19 - 36 months

16:00 - 17:00
Giggle Worms/Good

Friends
4 - 6 years

17:00 - 18:00
Funny Bugs
3 - 4 years

9:15 - 10:00
Beasts/Super Beasts

19 - 36 months

10:00 - 10:45
Birds

10 - 18 months

10:45 - 11:30
Beasts/Super Beasts

19 - 36 months

12:00 - 13:00
Giggle Worms/Good

Friends
4 - 6 years

13:00 - 14:00
Giggle Worms/Good

Friends
4 - 6 years

14:00 - 15:00
Funny Bugs
3 - 4 years

15:00 - 16:00
Flips/Hot Shots

6 - 12 years

12:30 - 14:00
Birthday Party

14:30 - 16:00
Birthday Party


