
KindercentrumdeParel

Kids Karatelessen 

Karate is veel meer dan sport alleen!

Karate blijkt een zeer goede uitwerking te hebben op de motoriek, discipline, 
fysieke gesteldheid, zelfvertrouwen en weerbaarheid van uw kind. Steeds meer 
mensen zijn zich bewust dat een stukje weerbaarheid enorm belangrijk is.

De kinderen leren hun eigen mogelijkheden en beperkingen inzien. Je merkt hoe 
ze over hun lichamelijke belemmeringen en hun mentale onzekerheidjes heen 
groeien. En natuurlijk zie je hoeveel plezier ze hebben in een manier van actief 
bezig zijn met zichzelf en met anderen.

Karate Do Almere verzorgt iedere donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur 
Kids karatelessen in de gymzaal van OBS Polygoon. De kinderen krijgen aan het 
eind van het schooljaar een Kids karatediploma.
Kom langs en doe mee. (€15,- per maand voor kinderen die geen
gebruik maken van de BSO). BSO kinderen krijgen korting!

Voor meer informatie kijk op www.kindercentrumdeparel.nl

bij De Parel! 

Oók

als je niet op

de Parel zit.
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KindercentrumdeParel

Kindercentrum De Parel is een plek 
waar ouders en kinderen graag komen; 
waar je je welkom voelt. 

Hier kan je rekenen op goede zorg voor je kind. Persoonlijke aandacht en plezier 
staan voorop. 

We vinden het voor de BSO kinderen van groot belang dat ze na een dag op school 
lekker kunnen doen wat ze in hun vrije tijd willen ondernemen. We zorgen voor een 
uitdagend naschools programma waar tijd zal zijn om te ontspannen, bewegen en te 
ontdekken via leuke activiteiten en workshops zoals kids karate, knutselen, de natuur 
in etc..
En tegelijk willen we hen uitdagen om zich te ontwikkelen tot initiatiefrijke, zelf-
standige en sociale jongeren.

Kortom een warm nest, een uitdagende omgeving, maar vooral veel plezier! Elke dag 
weer iets anders, dat is Kindercentrum De Parel. 

Buitenschoolse opvang bij Kindercentrum De Parel:
• voor en na schooltijd (vso en nso)
• in de reguliere schoolvakanties
• op studiedagen
• óók fl exibele opvang (in blokuren of incidenteel)
Het kan allemaal. 

Kijk op onze website voor meer informatie over alle mogelijkheden. 
www.kindercentrumdeparel.nl 

Ons

uurtarief

€6,38 
per uur
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