Speel mee met
TIMMY en TiNA de TiJger

Voor de
allerjongsten
van 2 - 6 jaar

Gratis proefles!
Het Tigers programma helpt kinderen
een stap verder! SPELEND LEREN omgaan
met gevaren, met elkaar, gezond eten
en sociale normen

Gratis proefles!

Tigers programma
Tigers is een op vechtsport gebaseerde unieke aanpak, waarbij peuters en
kleuters op een speelse manier levensvaardigheden leren. Bewegen en plezier
in de lessen staat voorop. Aan de hand van belevenissen van Tina en Timmy
tijger neemt de Tigers trainer de kleintjes mee op ontdekkingsreis. Samen
leren ze omgaan met gevaren, samenwerken, vertrouwen hebben in elkaar,
sociale omgangsregels, gezond eten en worden ze weerbaar(der) gemaakt.

Tigers club

Kennismaken? Doe mee!

Speciaal opgeleide trainers van Sportschool 013
verzorgen de Tiger trainingen. Zij weten als geen
ander hoe je onze allerjongsten kunt laten
bewegen op een manier die bij ze past. De kleine
Tigers kunnen iedere week de training van
45 min. volgen. Ouders zijn van harte welkom
om te komen kijken en bij de Mini-Tiger lessen
(2 - 4 jaar) verwachten we ook dat ze mee doen.

Sportschool 013 is een betrokken sportschool
met uiteenlopend aanbod. Voor kinderen van
2 - 6 jaar bieden we de Tiger Trainingen aan met
een speciale groep Mini-Tigers voor de
2 - 4 jarigen. Naast de Tiger trainingen hebben
we voor kinderen en jeugd vanaf 6 jaar nog meer
opties zoals Kidsafety, Jeugdboksen, Total
Defense, Kickboksen en Jeugd Krav Maga.
In al onze lessen staat plezier centraal en
word je begeleid door professionele en
ervaren trainers.
De tijden van al onze lessen vind je
op www.sportschool013.nl/lessen.
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Tigers is een samenwerking tussen Sportschool 013,
de Gemeente Tilburg, GGD Midden-Brabant, Stichting Leergeld,
onderwijs, kinderopvang en het NIVM.
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