
Bewegen is een belangrijk onderdeel 

als het gaat om de ontwikkeling en 

het levert een bijdrage aan sociale, 

cognitieve en motorische groei. 

De Beweegdriehoek biedt een 

aangepast aanbod waarbij het kind 

meer aandacht en structuur krijgt. 

De Beweegdriehoek richt zich op 

kinderen in het basisonderwijs 

binnen de gemeente Goes, voor 

groep 4 tot en met 8.

Veel basisscholieren vinden zelf een 

manier waarbij ze met sport, spel en 

beweegvormen kennismaken. Hierdoor 

ontwikkelen zij zich breed op motorisch 

en sociaal-emotioneel vlak. 

De Beweegdriehoek is er juist voor de 

kinderen die dit moeilijk vinden. 

De Beweegdriehoek bestaat uit clubjes 

waarin plezier in bewegen centraal staat 

én waarbij zelfontwikkeling veel 

belangrijker is dan winnen. 

Bij SMWO 
vinden we het 
belangrijk dat ieder 
kind mee kan doen. 
Niet ieder kind op de 
basisschool vindt aansluiting 
bij gymlessen, sportverenigingen 
of de naschoolse 
activiteiten 
van SMWO.

Voor groep 

4 t/m 8

BEWEEGDRIEHOEK



Binnen de Beweegdriehoek is de uitdaging 

er om de kinderen in het basisonderwijs 

structureel in beweging te brengen. 

Dit begint bij vertrouwen en plezier. 

Het aanbod is tweeledig: een ‘Beweegclub’ 

en een ‘SocioClub’. De ‘BeweegClub’ richt 

zich op de kinderen die bewegen “stom” 

vinden of geen vertrouwen in hun eigen 

beweegvaardigheden hebben. 

En de ‘SocioClub’ richt zich op kinderen die 

het liefst in hun veilige omgeving blijven, 

moeilijk in contact komen met 

leeftijdsgenoten en/of moeite hebben met 

regulatie van emoties. Denk hierbij aan het 

omgaan met verlies, samenwerken en 

grenzen aangeven.

Bent u een ouder/verzorger die denkt 

dat de Beweegdriehoek geschikt is voor 

uw kind? Neem contact met ons op!

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn 
Oosterschelderegio (SMWO) levert diensten
op het gebied van maatschappelijk werk 
voor mensen met en zonder beperking,
onafhankelijke cliëntondersteuning, sociaal 
juridische dienstverlening, jeugdhulp en 
welzijnswerk. SMWO staat voor een inclusieve 
samenleving waarin iedereen mee kan doen.

 (0113) 277 111

 info@smwo.nl

 www.smwo.nl


