
 

 

 

Beste ouder, 

Wat fijn dat jouw kind bij ons een proefles préballet en/of kleuterdans kwam nemen. Vaak wordt 

gedacht dat kleuterdans gewoon wat dansen is op muziek, maar bij Movimento gaat dit veel verder. 

De lessen worden gegeven volgens een didactisch leerplan, steeds met de bedoeling om bepaalde 

doelstellingen te halen maar zonder het plezier uit het oog te verliezen. 

In de lessen préballet worden de basistechnieken van het klassieke ballet aangeleerd. Uiteraard 

wordt dit op maat van de kinderen gedaan en is er ruimte voor fantasie, expressie en plezier. Daarom 

wordt er ook soms thematisch of verhalend gewerkt rond sprookjes, ridders en prinsessen en 

balletverhalen zoals de Notenkraker. De kinderen maken op speelse wijze kennis met de 

basisbegrippen van klassiek ballet. De lessen zijn zorgvuldig opgebouwd en aangepast aan de 

motorische vaardigheden en belevingswereld van het kind. Naast ritmische oefeningen, lenigheid en 

motoriek, leren de kinderen ook improviseren. Naarmate niveau en leeftijd stijgen, wordt er op een 

hogere moeilijkheidsgraad gewerkt.  

Tijdens de lessen kleuterdans krijgt uw kleuter creatieve dans- en bewegingslessen die op fantasierijke 

wijze de lichamelijke ontwikkeling bevorderen. Samen met de dansleerkrachten gaan ze gedurende 

het dansjaar op muzikale tocht, maar dit doen ze niet alleen. Op deze tocht zullen ze heel wat figuren 

en verhalen tegenkomen. Hieronder kan je de thema’s vinden die dit jaar aan bod zullen komen. Om 

de kleuters zoveel mogelijk te verrijken wordt gebruik gemaakt van verschillende muziekgenres, 

verhalen en materialen.  

 

Introductieles / Herfst / Ruimte en astronauten / Halloween / Dieren en insecten / Sinterklaas / Kerst 

en Winter / Jungle / Piraten / Carnaval / Kinderdisco / Beroepen / Lente / Pasen / Verkeer en vervoer / 

Zomer 

 
Daarnaast spelen we graag in op de noden van onze leerlingen. Heb jij een lievelingsliedje dat je 

absoluut in de dansles eens wilt horen? Schrijf het hieronder op, knip het strookje af en bezorg het 

terug aan jouw juf. Zij zal het met plezier komende weken eens gebruiken in de les!  

Wij wensen alvast alle kleuters een heel fijn dansjaar toe. 

Het kleuterteam van Movimento  

Juf Talitha, Mariska, Sarah, Annick, Ashley en Thalia & Hulpjuffen Amelia, Cato en Nina 
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