
 

Zin om tijdens het weekend van 14 en 15 februari te komen 

meedoen met onze...   

Kabouteryoga 
We vinden de buitenkant van ons lichaam maar ook de 
binnenkant, in beweging en in spel. We bouwen een 
elfenheuvel met stenen, tovertakken, lintjes, 
kristallen,… en leren met onze binnenste ogen naar 
kabouters en elfjes kijken. We maken toverhanden en 
een regenboogcirkel en vinden tegelijkertijd de plaats 
in onszelf waar we blij kunnen zijn, maar ook rustig, al 
is het maar heel even!  Spelenderwijs met yoga, natuur 
en ritme bezig zijn voor kleuters en eerste  en 
tweedeklassertjes. 
 

        

WWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRR????????        IInn  ddee  HHeeiisscchhuuuurr,,  
SScchhuuuurrhhoovveenn  ,,  22336600  OOuudd--TTuurrnnhhoouutt 
WWWWWWWWaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrr????????        OOpp  zzaatteerrddaagg  eenn  
zzoonnddaaggoocchhtteenndd  oomm  99..3300  uu  
IIIIIIIInnnnnnnnsssssssscccccccchhhhhhhhrrrrrrrriiiiiiiijjjjjjjjvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnn????????        VViiaa  vvzzww  
wwwwww..ddee  wwiitttteelloottuussvviijjvveerr..bbee    ooff  
001144  4411  9944  2244    
BBBBBBBBiiiiiiiijjjjjjjjddddddddrrrrrrrraaaaaaaaggggggggeeeeeeee????????        IInnbbeeggrreeppeenn  iinn  hheett  
ttooeeggaannggssttiicckkeett  vvaann  1122..5500  EEUURR  vvaann  
ddee  bbeeggeelleeiiddeerr  
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