
Gefeliciteerd!

Kleine Trappers
Kaart

Gefeliciteerd!

Kleine Trappers
Kaart

Gefeliciteerd!

Kleine Trappers
Kaart

Gefeliciteerd!

Kleine Trappers
Kaart

heeft zijn/haar 
Badge Kleine Trappers

behaald op

heeft zijn/haar 
Badge Kleine Trappers

behaald op

heeft zijn/haar 
Badge Kleine Trappers

behaald op

heeft zijn/haar 
Badge Kleine Trappers

behaald op

Voornaam + Naam leerling

Voornaam + Naam leerling

Voornaam + Naam leerling

Voornaam + Naam leerling

Handtekening van de leerkracht

Handtekening van de leerkracht

Handtekening van de leerkracht

Handtekening van de leerkracht



Kleine Trappers
Kaart

Kleine Trappers
Kaart

Kleine Trappers
Kaart

Kleine Trappers
Kaart

  Naar beide kanten kijken

  Luisteren en geluiden lokaliseren

  Evenwicht behouden

  Opstappen en vertrekken

  Rechtdoor rijden

  Rijden met de benen in de lucht

  Over een andere ondergrond rijden

  Slalommen

  Stoppen

  Fietsen met trappers
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Jouw kind heeft volgende vaardigheden verworven 
tijdens het leerproces van de Badge Kleine Trappers: 

Jouw kind heeft volgende vaardigheden verworven 
tijdens het leerproces van de Badge Kleine Trappers: 

Jouw kind heeft volgende vaardigheden verworven 
tijdens het leerproces van de Badge Kleine Trappers: 

Jouw kind heeft volgende vaardigheden verworven 
tijdens het leerproces van de Badge Kleine Trappers: 

Aandachtspunten

De vaardigheden die hierboven niet werden 
aangevinkt, heeft jouw kind nog niet verworven. 
Aarzel niet om thuis verder te oefenen! 
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