
Omdat goed en samen bewegen van
belang is voor de motorische en

sociale ontwikkeling van ieder kind

HET BEWEEGDIPLOMA

www.flik-flak.nl

HET NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA
WAAR HAAL IK DAT?
Om het nijntje Beweegdiploma te halen, schrijf je jouw kind in bij sportclub 
Flik-Flak die in het bezit is van het keurmerk nijntje Beweegdiploma van de 
KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

De nijntje lessen worden gegeven in de 'Klein Volk Zaal'. 
Dit is een knusse, gezellige zaal, met veel kleuren en zachte materialen 
waar kinderen op een veilige manier kennis kunnen maken met de 
grondvormen van bewegen

Meer informatie vindt u op de website:
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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. Als je vanaf jongs af aan veel en gevarieerd 
beweegt, leer je hoe je je lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de 
belangrijkste spiergroepen. Die spieren komen op latere leeftijd heel 
goed van pas. 

Zo is het in de toekomst makkelijker om bewegingen sneller en gecon-
troleerder uit te voeren. Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook 
invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken van kennis. 
Kinderen die op jonge leeftijd op een 
leuke manier voldoende beweging 
krijgen, hebben meer kans om gezond 
en evenwichtig op te groeien.

Naast plezier en een goede motorische 
ontwikkeling draagt het nijntje Beweeg-
diploma bij aan het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden, omdat de lessen 
in groepsverband plaatsvinden. 

WAAROM HET
NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA?

Er zijn twee nijntje Beweegdiploma’s die gehaald kunnen worden in de 
leeftijdsperiode van 2-6 jaar. Wanneer een kind start en hoe lang het 
duurt, verschilt per individu. Gemiddeld zijn 10 tot 20 lessen lessen nodig 
per diploma. 

Goed leren bewegen is niet alleen 
belangrijk, het is ook leuk! Nijntje is 
gek op bewegen: wanneer zij met haar 
vriendinnetjes naar school loopt of 
spelletjes doet. Daarom is zij 
ambassadeur geworden van het 
Beweegdiploma. Als rolmodel hoopt 
nijntje op deze manier heel veel 
kinderen te stimuleren een gezonde 
levenswijze te ontwikkelen en 
bewegen vooral leuk te vinden!

NIJNTJE,
AMBASSADEUR VAN 
HET BEWEEGDIPLOMA




