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Onze themadagen zijn educatieve dagen rond sport en spel, expressie, crea, muziek, ... voor alle kinderen van 3 tot 14 jaar. Of het nu draait rond koken, 
tovenaars, toneel of circus,... we bieden steeds een mix van verbeelding, creativiteit en allerlei vaardigheden. Onze themadagen verlopen steeds in een 
aangename, ontspannen sfeer, met maximale aandacht voor het eigen creatief denken en veiligheid.

 
Alle themadagen vinden plaats in de gebouwen van Syntra Leuven, Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee.

 
Deze brochure is een overzicht van alle themadagen voor kleuters, kinderen van de lagere school en tieners. 

Achteraan (p. 32 tot p. 39) vindt u overzichtelijke schema’s en kan u gemakkelijk de gepaste activiteit uitzoeken 
voor uw kind.

SOORTEN THEMADAGEN

Vanaf p. 5 kan u de omschrijvingen van elke themadag vinden. We hebben 4 soorten themadagen die aangeduid zijn 
met icoontjes. Op deze manier kan u nog gerichter een themadag zoeken die past bij uw kind.

 
Inschrijven kan via www.sportyvzw.be. Voor meer info over online inschrijvingen zie p. 40.

ONZE THEMADAGEN

Actieve themadagen

 
Creatieve themadagen

 
Educatieve themadagen

 
Dagen rond één thema

themadagen voor tieners (tot 14 jaar). Bekijk dit aanbod vanaf p.26  NIEUW!
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INHOUD

Meer info kan je vinden op onze website 

SPORTYVZW.BE
Met vragen kan je terecht bij Sporty Creactief vzw

E. Solvaystraat 2 • Kessel-lo • 016 25 72 09 • kampen@sportyvzw.be 

OPENINGSUREN SECRETARIAAT 

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 16u.

In deze brochure vinden jullie alle themadagen die wij organiseren 
tijdens de paasvakantie en zomervakantie 2019.
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THEMADAGEN LAGERE SCHOOL

THEMADAGEN TIENERS
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1001 ballen
Basketballen, voetballen, tennisballen, grote 
ballen, kleine ballen en zelfs ballonnen horen 
er vandaag allemaal bij. Overal vliegen er 
ballen in het rond! Wie komt er mee met al 
deze ballen spelen en sporten?

Allemaal clowntjes met Zino 
Balino
Vind jij clowntjes ook te gek? Wil jij ook 
eens een clown zijn? In deze show  doen we 
wat clowns ook doen: we verkleden ons, we 
gaan samen goochelen en leren een echte 
clownendans. I.s.m. Gribadoe

DATUM

09/04 •  10/07

DATUM

01/07

Alles op wieltjes
Grote fietsen, kleine fietsen, tweewielers, 
driewielers, tandems, fietsen zonder wielen, 
fietsen met een side-car,… . Te gek om het 
allemaal op te noemen. Vandaag proberen 
we deze ‘fietsjes’ uit en leren we misschien 
enkele verkeersregels.

DATUM

03/07 •  04/07

Ballonnenfeest met Zino
Goochelen met ballonnen en er gekke 
dingen mee doen… Zino Balino is een echte 
ballonclown. Hij maakt voor iedereen ook een 
mooie ballonfiguur. Plezier verzekerd in deze 
ballonnenshow! I.s.m. Gribadoe

DATUM

28/08

Balanceren op één been 
Oei, ai, wankel wankel… evenwicht bewaren! 
Met allerlei leuke parcours oefenen we 
vandaag ons evenwicht. We kijken op welke 
materialen we kunnen blijven staan. Lukt 
dat? We springen met springzakken, lopen 
op loopklossen,... en kunnen we ook iets in 
evenwicht houden op ons hoofd of onze arm? 
Vandaag een mix van heel veel verschillende 
evenwichtsoefeningen!

DATUM

17/04 • 27/08

Bere-lekker
De beer gromt van de honger… er moet snel 
iets lekkers gemaakt worden! We maken in 
deze grappige workshop allerlei kleine beren-
gerechtjes. Van berenboterhammen tot 
berenfruitjes. Speciaal voor de allerkleinsten.
I.s.m. De Kleine Chef

DATUM

12/04 • 22/08

NIEUW!
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Blokkenbouwdoos
Bouwen en spelen met grote dozen, kleine 
dozen, duploblokken, houten blokken, ... Een 
speelse dag voor kleuters die graag “bouwen”! 
Tijdens deze themadag wordt er vooral 
gewerkt met houten blokken, duploblokken 
en grote softlegoblokken.

DATUM

18/07 •  19/07

Chez Mila
Bienvenue les enfants dans mon nouveau 
restaurant…. Maak kennis met Mila Lila! Met 
een leuk verhaal en lied heet ze jou welkom 
in haar restaurant. Tijdens “Chez Mila” gaan 
we vooral kokerellen met de Franse taal.  We 
knutselen, zingen, dansen en maken veel 
plezier onder leiding van 2 kleuterjuffen.  
I.s.m. Mila Lila

DATUM

12/07

Creatief bewegen in de jungle
De kinderen worden meegenomen op 
een reis door de jungle: door bewegen, 
uitbeelden, raden, geluiden, ... gaan we op 
zoek en verplaatsen we ons in de jungle als 
een slang, een gorilla, een olifant, ... . Een 
mix van kinderyoga, fantasie, spel, dans en 
aanraking/massage op kinderformaat. 
I.s.m. Gribadoe

DATUM

14/08

De boekenboom 
Ken jij de boekenboom? Zijn takken hangen 
vol boeken, prenten, hoeden, petten en leuke 
kostuums. We plukken uit al die boeken de 
mooiste verhalen, zetten een pet of een hoed 
op ons hoofd en spelen ze na op een podium. 
Wie speelt de hoofdrol? I.s.m. Theater Spoor 6

DATUM

10/04 •  11/07

Circus Krokofant
Samen met de circusclown gaan we allerlei 
circuskunstjes oefenen. Jongleren met 
doekjes, draaien met bordjes, ... . We worden 
echte circusacrobaten!

NIEUW!

DATUM

20/08
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De rommelmarkt
Schoenen, laarzen, lampen en kaarsen. Da’s 
genen brol! Da’s genen brol! Pannen en 
potten, pruiken en sokken, Da’s genen brol! 
Da’s genen brol! I.s.m. Theater Spoor 6

De techniekfabriek
Professor Proefje is op zoek naar assistenten 
om samen te experimenteren met techniek 
en wetenschap. In zijn techniekfabriek leert 
hij hen de kneepjes van het vak. Maar help: 
onze verstrooide professor is 1000 magneten 
verloren! Kan jij ze vinden? Kunnen we met z’n 
allen samen  tandwielen laten bewegen? Een 
dag vol experimenteren, creëren, ontdekken 
en bewonderen. 

DATUM

16/07

DATUM

19/04 •  29/08

De wondere kabouterwereld
Kaboutertjes wonen in paddenstoelen. Ze 
werken altijd heel hard en vinden het fijn 
om mensen en dieren te verrassen. Vandaag 
knutselen jullie samen met kabouter Pierelier 
een gekke kabouter, een paddenstoel, ... .

DATUM

02/07

Dino’s en draken
Pas op! De gevaarlijke Dinosaurus Drietand 
en zijn vuurspuwende draken komen eraan! 
We moeten snel vluchten naar onze veilige 
grot! Rennen maar! Hopelijk kunnen we onze 
pasgeboren dino’s en draken nog redden.

DATUM

20/08

Eetbare juwelen
Je ziet er verrukkelijk uit! Je bent echt 
om op te eten! Nu kan dat echt! Maak 
met onze kinderchef super leuke eetbare 
juwelen en pronk als een echte prins of 
prinses met je knabbeljuwelen. Uniek! 
I.s.m. De Kleine Chef

DATUM

12/04 •  30/08

NIEUW!

NIEUW!

Surfen

ponykamp 

KLIM- & MTB

CHOCOLADEWEEK

Dans
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En toen was jij 
Samen met de grappige, maar soms ook 
gevoelige Pim en Sim plonzen de kleuters in 
een vat vol verzonnen figuren en avonturen. 
Een spelmoment waarin we samen genieten 
van onze eigen verbeelding en die van elkaar. 
I.s.m. Theater Spoor 6

DATUM

09/04

Het is koekenbak 
Met onze eigen koekpottenmix gaan 
we aan de slag en maken we de echte 
en unieke koekjes. Geen koekje zonder 
leuke versiering trouwens. Bakken maar! 
I.s.m. De Kleine Chef

DATUM

18/04

Hoeden en petten
De muts van kok Karel, de helm van 
bouwvakker Bart, de pet van politieman Pol 
en de hoed van oma Olga. Vandaag sporten 
we er op los met allerlei soorten hoeden en 
petten, wat gek! We knutselen allemaal ons 
eigen favoriete hoofddeksel!

DATUM

10/04

Holderdebolder
Kennen jullie Wescoblokken? Dit zijn 
schuimrubberen blokken in verschillende 
vormen en kleuren speciaal ontworpen voor 
kleuters. We bouwen er speciaal voor jullie 
een groot klim-, klauter- en springparcours 
van!

DATUM

21/08 •  23/08

Het wilde wilde Westen
Weet jij waarom cowboys zo’n grote hoeden 
dragen? En waarvoor dienen die ijzertjes aan 
hun laarzen? We gaan op avontuur in het wilde 
Westen met cowboy Billy en leren alles over 
cowboys. Jihaaaa!

DATUM

21/08

NIEUW!NIEUW!
NIEUW!
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Ik word kunstenaar
Vandaag ontpoppen we ons tot echte 
kunstenaars! We beleven de wereld van de 
kunst en leren enkele creatieve techniekjes. 
De kunstige knutselactiviteit wisselen we af 
met actieve spelletjes rond kleur en vorm.

In de voetsporen van ...
Kruip in het hoofd van een kunstenaar, ruik 
aan zijn gedachten, proef van zijn ideeën en 
luister naar zijn dromen. Neem mee wat je niet 
wil vergeten en hou vast wat je bewaren wil. 
Breek af, plak vast, trek los, wring uit, vouw 
dubbel en vermenigvuldig. We geven vorm 
aan de wondere wereld van een kunstenaar 
vanuit een zelf bedacht verhaal in dans, 
muziek, theater en/of beeld. I.s.m. Kamo vzw

DATUM

19/07

DATUM

18/07

 I’ve got rhythm
Ritme, het is overal aanwezig, in muziek, maar 
ook in dans en ook in acteren.  Je maakt het 
soms met instrumenten, maar het kan ook met 
je eigen lichaam. Liedjes, gedichtjes en dansjes! 
I.s.m. Mithe Musical

DATUM

15/04 • 14/08

Kinderboekenhoek
Kom er bij! Zitten jullie goed? Er was eens 
een beer, of een vis... en daarbovenop, 
een heleboel andere dingen die er ooit 
waren. Vandaag draait het allemaal rond 
kinderboeken. Verhalen om naar te luisteren 
maar ook om over te knutselen en rond te 
spelen. I.s.m. Sandrine Lambert (Jeugdauteur)

DATUM

05/07 • 19/08

Kleutertekenschool
Zijn kleuters te jong voor de tekenschool? 
Zeker niet! Vogels, konijnen, draken, … of 
zelfs een koala. Dat tekenen we met gemak. 
Tenminste met enkele handige trucjes. I.s.m. 
Sandrine Lambert (Jeugdauteur)

DATUM

08/04 •  23/08

NIEUW!

Jumpen
Op deze dag kunnen we ons supergoed 
uitleven. Jumpen op muziek, springen op 
springkastelen, springen met knotsgekke 
springballen! Een dagje voor super actieve 
kleuters!

DATUM

28/08 •  29/08

NIEUW!



themadagen kleuters10

DATUM

26/08

DATUM

16/04

Later als ik groot ben
Vandaag gaan de kleuters op ontdekking om 
uit te zoeken wat ze later willen worden. Ze 
leren over een postbode, een beeldhouwer, 
een schilder, … of wil jij misschien een 
brandweerman of politieman worden?

DATUM

08/07

Luchtkastelen bouwen
Prinses Tallulah komt langs en vertelt 
een verhaal over Elias de tuinman en zijn 
luchtkasteel. Daarna gaan we zelf muzikaal 
aan de slag. Een luchtkasteel is je eigen 
plekje waar je naartoe kan gaan als je even 
wil verdwijnen van de wereld. Je kan je 
verdriet een plekje geven in de Traanzaal, 
dromen zaaien en oogsten in de Wenstuin, 
je mooiste herinneringen inkaderen in de 
Schatkamer,… . Verwacht je aan een mix van 
zingeving, fantasie en creatieve verwerking. 
I.s.m. Aya’s atelier

DATUM

19/04

DATUM

15/07

Madame La Lune
3-2-1 on est parti! Vliegen jullie mee naar 
de sterren en de maan met Mila Lila?  We 
hebben geen ruimtepak nodig, een pyjama zal 
volstaan.  We hebben een hele weg af te leggen 
alvorens we kunnen landen.  Op een speelse 
wijze, onder leiding van 2 kleuterjuffen, 
komen de kinderen in contact met de 
Franse taal.  Klaar voor lancering?  On y va?  
I.s.m. Mila Lila

DATUM

26/08

Koekiemonstertjes
Vandaag gaan we als echte patissiers aan de 
slag in de keuken en maken we de lekkerste 
koekjes. Wist je dat je niet voor alle koekjes 
een oven nodig hebt? Een dag voor zoete- 
bekken die niet genoeg kunnen krijgen van 
koekjes!

Kok Kikko
Vandaag opent Kok Kikko zijn nieuw 
restaurant. Maar kan hij het wel allemaal 
alleen? I.s.m. Theater Spoor 6

La princesse Mila Lila
Voici une invitation! We nodigen iedereen uit 
op het bal van de ridders.  We dompelen ons 
onder in de sfeer van de middeleeuwen en 
gaan te paard weer naar huis.  Allez au galop! 
Op speelse wijze, onder leiding van twee 
kleuterjuffen, komen de kinderen in contact 
met de Franse taal. Kom alvast verkleed naar 
deze themadag. I.s.m. Mila Lila

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!
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Mini atletiek
Heb je veel energie? Dan wordt deze dag 
iets voor jou! Ver gooien, hard lopen, 
hoogspringen, … het komt allemaal aan bod. 
We strijden tegen elkaar tijdens originele 
estafettes en testen onze reactiesnelheid.

Minidisco
In de disco gaan we dansen, springen en 
vooral ontzettend veel plezier maken. Een 
dansdagje om zeker niet te missen!

DATUM

11/04

DATUM

01/07

Muziek en plezier met Vladimir
Vandaag maken we leuke ritmes en klanken 
op verschillende orf -en slaginstrumenten. 
I.s.m. DI-Mak percussiespecialist

DATUM

04/07 • 12/08

Olifantenkost en muisjesgepeuzel
Kom een reuze-olifantenboterham maken 
van wel 1 meter lang. En wie lust daar nu 
geen lekkere kleine geknutselde muisjes bij? 
Krijg je dorst? Dan maken we onze gezonde 
Olifant! Hier zal worden getrompetterd en 
gepiept van plezier! I.s.m. De Kleine Chef

DATUM

18/04

O !
Ik ben Cindy, ik was een gewone pizzagirl. 
Maar nu ben ik benoemd tot directeur van 
een reusachtig grote speelgoedfabriek. 
Ladies en gentlemen, ik ben uniek. 
I.s.m. Theater Spoor 6

DATUM

27/08

Olympische spelen
We houden de olympische toorts brandend 
en ontdekken tal van olympische sporten. En 
vergeet niet: deelnemen is belangrijker dan 
winnen!

DATUM

09/07 •  12/08

NIEUW!
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Op avontuur 
We gaan op zoek naar een schat! We warmen 
ons op en daarna tekenen we een schatkaart 
met verschillende landschappen. We worden 
avonturier, kaper op de kust of we worden 
zelf het gevaar op de weg.  
I.s.m. Theater Spoor 6

DATUM

02/07

Op avontuur in de ruimte
Zet jullie schrap, astronauten! Vandaag gaan 
we op avontuur in de ruimte! We reizen 
met een vliegtuig, luchtballon of raket naar 
de verschillende planeten en brengen een 
bezoekje aan de maan! Wauw, wat is het hier 
mooi! We maken ook een echte vliegende 
schotel waarmee Robby, het ruimtewezen, als 
een speer de ruimte invliegt!

DATUM

15/07

Pinguïns en Eskimo’s
Pas op, een sneeuwbal! Doe jullie 
handschoenen, mutsen en sjaals maar snel 
aan, want vandaag gaan we sporten met onze 
vrienden op de zuidpool! We bouwen iglo’s 
voor de Eskimo’s, lopen als echte pinguïns 
en doen gekke ijsbeerkunstjes. Brr, wat wordt 
dat koud!

DATUM

15/04

Popper de popcorn
In deze workshop speelt popcorn de hoofdrol. 
Een workshop waar het plezier uit de pan 
springt, waar je zal leren dat er gigantisch veel 
manieren zijn om popcorn te eten en waar je 
naar huis zal gaan met een stevige traktatie 
van je zelfgemaakte… popcorn!  
I.s.m. De Kleine Chef

DATUM

30/08

Op stap in de jungle
Balou de beer, Sisse de slang en Olli de olifant 
wonen in de jungle. Ze willen jullie een dagje 
meenemen op avontuur. Sluipen als een slang, 
stappen als een olifant, leuke en creatieve 
knutselwerkjes maken rond het thema jungle. 
Het wordt een spannende dag! 

DATUM

11/07
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Reis rond de wereld 
Ollie de ontdekkingsreiziger neemt ons mee 
naar al zijn favoriete plekken. We spelen 
voetbal zoals enkel de Chinezen het kunnen, 
gaan goud zoeken in Amerika. Vandaag reizen 
we de hele wereld rond!

School voor hekserij en 
hocus pocus
Heksen kunnen uit zichzelf niet toveren, 
dat leren ze op de School voor hekserij en 
hocus pocus. Een onhandige stuntelige 
tovenaarsleerling heeft moeite om zijn 
tovenaarsdiploma te halen. Komen jullie 
helpen? Wie weet ga je zelf wel met een 
tovenaarsdiploma naar huis!

DATUM

08/04 • 08/07 • 13/08

DATUM

11/04

Sportymove
Een dag vol sport- en spelplezier! 
Spelenderwijs werken we vandaag aan onze 
lenigheid, coördinatie, snelheid en tal van 
andere vaardigheden.

DATUM

16/04 • 19/08

Superhelden op de scène
Wat kan een superheld of -heldin volgens 
jou allemaal? En kunnen we dat in een 
musical gieten? Alles kan, alles mag, zolang 
we maar gaan zingen, dansen en acteren! 
I.s.m. Mithe Musical

DATUM

10/07

Stan Stempels
Ik ben Stan Stempels en mijn fiets is kapot. 
Mijn band staat plat. Mijn stuur draait zot. Kom 
onze postbode helpen om tijdig alle kranten, 
brieven en pakjes in de juiste brievenbussen 
te steken! I.s.m. Theater Spoor 6

DATUM

09/07

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!
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Troep
Wat een bende. Wat een troep. Vieze vloeren. 
Vieze ramen. Alles loopt hier in de soep. Wie 
komt Jan de afvalman helpen? 
I.s.m. Theater Spoor 6

DATUM

13/08

Vitamine alarm 
Alarm! Dringend tijd om via erg leuke 
kooktechnieken een extra dosis vitaminen 
binnen te krijgen. Met recepten die speciaal 
zijn ontworpen voor kinderen in volle groei.
I.s.m. De Kleine Chef

DATUM

22/08

We maken eetbaar slijm
Natuurlijk maken we in 2019 eetbaar 
slijm! Te gek om te maken, bizar om te 
voelen, gigantisch prettig om mee te 
spelen. Je leert de basistechniek van 
eetbaar slijm en je kan er thuis lustig 
mee verder experimenteren en spelen. 
I.s.m. De Kleine Chef

DATUM

17/07

We slaan er op los!
Vandaag slaan we met allemaal verschillende 
sportmaterialen! Minitennis, minibadminton, 
kleuterhockey, … .We leren deze materialen te 
hanteren en slaan er op los!

DATUM

17/04 •  16/07

Waterpret en bellen
Hele grote bellen of tientallen minibelletjes. 
Bellen blazen, bellen prikken, bellen vangen, 
…  We gaan vandaag creatief aan de slag met 
bellen!

DATUM

05/07

Zino’s elfen- en piratenshow
Ga je mee naar een onbewoond eiland om 
een echte piraat of een echt elfje te worden? 
Zino neemt je mee op reis naar het schip ‘de 
Zwarte Valk’. Tijdens deze show word je zelf 
een elfje of piraat en gaan we op zoek naar de 
verloren schat van Kapitein Roodbaard.
I.s.m. Gribadoe

DATUM

03/07

NIEUW!
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(h)Appklaar
David Hockney is ver in de 70 en maakt zijn 
schilderijen tegenwoordig op de iPad. Dat 
kunnen wij ook! We fotograferen, tekenen, 
filmen, maken collages … en dat allemaal op 
de iPad. We zoeken uit met welke apps we ons 
kunnen uitleven en gebruiken ze door elkaar. 
We nemen een foto als achtergrond voor een 
schilderij en plaatsen er tekst op. Of helemaal 
omgekeerd! I.s.m. Mooss vzw

Atleet voor één dag
Vandaag houden we een heuse zevenkamp:
hoogspringen, verspringen, speerwerpen,
sprinten, … Word jij de nieuwe Nafi Thiam?

Bmx extreme
We laten jullie kennis maken met de BMX, 
het technisch over bulten en door bochten 
gaan. We starten met behendigheid: aan de 
hand van proeven leer je om te gaan met de 
BMX. Daarna gaan we aan de slag op een 
fietsparcours, dit is een houten constructie 
waarop de eerder geoefende behendigheid 
zeker van pas komt! I.s.m. Fietsen Geert

100 jaar geleden
Een workshop vol ouderwetse gezelligheid. 
We onthippen een aantal gerechten en 
maken ze zoals in 1919. Echte klassiekers 
zoals vanillepudding (met of zonder velletje), 
gehaktballetjes,… . Maar dan overgoten met 
de typische De Kleine Chef-saus van beleving 
en verrassing. I.s.m. De Kleine Chef 

Beatbox en rap
Gewapend met een micro, je stem en 
een balpen leer je muziek maken zonder 
instrumenten. Je hebt enkel je stem en je 
mond nodig. Je krijgt tijdens deze workshops 
de basiskneepjes mee om een echte beatboxer 
of rapper te worden. I.s.m. Rascalz vzw

Art@Sporty
Laat de Picasso vandaag in jou naar boven 
komen en laat je van je meest fantasierijke 
kant zien. Droomde je er altijd al van om 
kunstenaar te worden? Grijp dan nu je kans en 
kom proeven van onze Art@sporty-dag!

DATUM

13/08

DATUM

15/04 •  11/07

DATUM

08/04 •  20/08 •  29/08

DATUM

17/04

DATUM

17/07 •  27/08

DATUM

08/04

NIEUW!
NIEUW!

NIEUW!
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Boog- en lasershooten
Leef je uit bij de lasershooting! Voel de 
spanning wanneer je het speelveld betreedt 
en je weet dat de anderen jou willen 
uitschakelen! Creativiteit, tactisch inzicht en 
doorzettingsvermogen staan hier centraal. 
Bij het boogschieten draait het dan weer 
helemaal rond concentratie en precisie. 
Kortom een dag vol schietplezier.

17

Buitenspel
Buitenspelen? Niets of niemand houdt ons 
vandaag tegen. We zitten niet stil en ravotten 
er op los. Voor iedereen die niet bang is om 
zich vuil te maken en energie heeft voor tien!

Chocolade atelier 
Lolly’s in chocolade met aangepaste 
garnituurtjes, truffels op een stokje, 
dierenfiguren in chocolade,… Noem maar op! 
Het gaat een lekkere dag worden.
I.s.m. Ilse Depré

Bouwen met Lego
Een dag waarin de kinderen zich volledig 
mogen laten gaan met duizenden legoblokjes 
in alle kleuren. We bouwen monumenten, 
voertuigen, gebouwen, ...  Wie bouwt het 
snelst en wie het mooist? Een dag voor 
creatieve bouwers! 

De bakkerij
Tijgerpistolets, croissants, ciabatta,… Mmm 
niets zo lekker als de geur van versgebakken 
brood. Wij zijn zelf de warme bakkers vandaag 
en bakken ze bruin!

DATUM

20/08

DATUM

08/07

DATUM

12/04 • 17/07

DATUM

19/08

DATUM

26/08

NIEUW!

NIEUW!
De bal gaat aan het rollen
Van volleybal tot basketbal, de ballen 
vliegen in het rond! Een hele dag gevuld met 
balsporten.

DATUM

03/07

NIEUW!
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Dessertenbattle
In twee of meerdere teams maken we 
desserten. De kinderchef speelt jury! Wie 
maakt de leukste, lekkerste, coolste of hipste 
desserts? Natuurlijk krijgen alle kinderen de 
nodige tips en tricks eerst aangeleerd om 
nadien te freestylen met de ingrediënten. 
I.s.m. De Kleine Chef

Expeditie Sportyson
Kamp Noord en Zuid dagen elkaar uit! Team 
work, survival skills en doorzettingsvermogen 
staan centraal. Wie is de beste survivor?

Freaky fotografie
Komt dat zien! Uniek in de wereld! Vrouw 
met baard! Man met 2 hoofden! Kind met 6 
armen en 8 benen! Laat je inspireren door de 
freakshows van oude kermissen en circussen. 
Je bent zowel fotograaf als model. Door 
middel van simpele fotografische trucjes 
maak je je publiek wijs dat je de gekste freaks 
ter wereld voor je lens hebt gehaald. 
I.s.m. Mooss vzw

De minidrukkerij
Altijd al eens willen rondsnuffelen in een 
drukkerij? Om te zien hoe al die mooie boeken 
tot stand komen? Wel, vandaag maken wij 
onze eigen drukkerij. Met kindvriendelijke 
producten gaan we aan de slag met hoogdruk, 
etsen, monotype en letters. Misschien vind je 
zo wel inspiratie om een eigen krant of boek 
te maken.  I.s.m. Sandrine Lambert

Fit en fun
We testen onze fysieke fitheid aan de hand 
van een testbatterij. Ben je eerder lenig, of 
is snelheid echt je ding? Heb je een goede 
uithouding of ben je een echte krachtpatser? 
We komen het vandaag allemaal te weten!

Een trip met een striptekenaar
In één dag je eigen stripfiguur ontwerpen! 
Neem potlood en papier, doe mee en teken 
samen met een echte striptekenaar. I.s.m. 
Beeldend verhaal vzw

DATUM

16/07

DATUM

09/04 • 16/07

DATUM

16/04 • 21/08

DATUM

09/04 •  02/07

DATUM

03/07 •  29/08

LOCATIE

15/04 • 18/07

NIEUW!

NIEUW!
NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!
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Freerunning
Het belangrijkste in freerunning en parkour 
is om een   reeks obstakels zo snel en soepel 
mogelijk te passeren met enkel je eigen 
lichaam om je te helpen. Vandaag wordt 
onze locatie omgetoverd tot een echt 
freerunningparcours!  I.s.m. Get insane

In de voetsporen van…
Kruip in het hoofd van een kunstenaar, ruik 
aan zijn gedachten, proef van zijn ideeën en 
luister naar zijn dromen. Neem mee wat je niet 
wil vergeten en hou vast wat je bewaren wilt. 
Breek af, plak vast, trek los, wring uit, vouw 
dubbel en vermenigvuldig. We geven vorm 
aan de wondere wereld van een kunstenaar 
vanuit een zelf bedacht verhaal in dans, 
muziek, theater en/of beeld. I.s.m. Kamo vzw 

Het smaaklabo 2019
Eén van de absolute kleppers van de Kleine 
Chef. Andere drankjes, andere recepten maar 
opnieuw een moleculair spektakel om van te 
likkebaarden. I.s.m. De Kleine Chef

Groene vingers
Heb jij echt groene vingers en breng je je tijd 
het liefst door in de vrije natuur? Dan is deze 
dag iets voor jou! We maken bloembommen 
en zaaien zelf plantjes. Mama’s en papa’s zijn 
gewaarschuwd, van deze dag komt je zoon/
dochter niet met propere handen naar huis!

DATUM

18/04 •  22/08

DATUM

19/07

DATUM

04/07 • 14/08

DATUM

12/08

DATUM

28/08

NIEUW!

Kindersushi
Oïshïdesu of smakelijk eten in het Japans. Dat 
zal geen probleem zijn in deze nagelnieuwe 
workshop sushi maken voor kinderen. Rollen, 
snijden, versieren, alles zit er in. Zowel zoete 
als hartige sushi komt aan bod. 
I.s.m. De Kleine Chef

NIEUW! NIEUW!

NIEUW!
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Koekjesfabriek
De tofste en lekkerste koekjes, mooi en 
altijd leuk om te delen. In een handomdraai 
wat zoets, kokoskoekjes, versierde 
zanddeegkoekjes en natuurlijk ook chocolate 
chip cookies.

Levende letters
Veel beeldende kunstenaars combineren 
beeld en tekst. Denk maar aan Marcel 
Broodthaers, René Magritte of John 
Baldessari. In deze workshop maak je foto’s 
van prenten en/of tekst uit kinderboeken en 
kunstwerken. Die combineer je tot nieuwe 
gehelen van beeld en tekst. Als je die foto’s na 
elkaar laat zien, krijg je een poëzie-film. I.s.m. 
Mooss vzw

Let’s escape
Tik tik tik… Het is een race tegen de tijd. 
Kunnen jullie op tijd ontsnappen? Oog voor 
detail, talent voor raadsels en vooral een 
goede portie teamspirit zijn nodig om deze 
dag tot een goed einde te brengen! 

Missie Avontuur
Hou je van uitdagingen en ben je een echte 
teamplayer? Outdoor-activiteiten als 
boogschieten, kruisboogschieten, één tegen 
allen, teambuildingsactiviteiten, ... komen 
vandaag allemaal aan bod. Wie durft dit aan? 

Op expeditie
Sluip- en verbergtechnieken, camouflage en 
teambuildingsactiviteiten. We tijgeren onder 
een net door, klimmen over hindernissen, … 
en dit alles in team. Geef acht, vandaag gaan 
we op expeditie!

DATUM

19/07 • 23/08

DATUM

04/07

DATUM

15/07

DATUM

10/07

NIEUW!

NIEUW!

DATUM

11/04
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Pimp en crea
Ben je graag creatief bezig met stof? We gaan 
aan de slag met flockfolie, leuke sjablonen en 
pimpen onze eigen tote bag of gaan aan de 
slag met een eigen project! I.s.m. Veerle Rykx

Paralympics
Vandaag ondervinden we zelf eens hoe het is 
om te voetballen als je blind bent, of wanneer 
je enkel je armen kan gebruiken bij volleybal. 
Straf wat ze op de Paralympics allemaal 
verwezenlijken!

Play Factory
Een dag vol supertoffe en coole spelen! Ooit 
al met duizenden dominoblokjes figuren 
gebouwd? Vandaag leven we ons ook nog uit 
op de Wii en er komen nog heel wat nieuwe 
buitenspelen aan bod. Ken je kubb al? Wie 
komt er meespelen op deze boordevolle ‘Play 
Factory’-dag?!

DATUM

12/07

DATUM

05/07

DATUM

18/04

NIEUW!

NIEUW!
NIEUW!

DATUM

13/08

DATUM

10/04 • 01/07 • 28/08

DATUM

10/04 • 23/08

Professor Kanniboemski
Een dag alles zelf ontdekken en 
experimenteren! Aan de hand van proefjes 
leren we van alles over licht, water, aarde 
en lucht. Eitjes pellen zonder je handen te 
gebruiken, onze eigen lavalamp maken en 
naar de bliksem kijken van dichtbij. Vandaag 
worden we zelf professor Kanniboemski!

Prof. E. Lectro
Hier brandt de lamp! Gedurende deze dag 
leren we spelenderwijs elektriciteit kennen. 
Werk je graag met draden, schakelaars, 
schroevendraaiers en ander elektrisch 
materiaal? Laad je batterijen maar op! We 
laten de lampjes branden en leren circuits 
maken. 

Scoebiedoe
Wil je een leuke armband of een gedraaide 
sleutelhanger? Vandaag knopen we onze 
juwelen zelf. Een creatieve dag die je zeker 
niet mag missen! 
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DATUM

08/07 • 14/08

Showtime
Zet je schrap! Deze dag zit vol goocheltrucs 
en piramides. Een piramide met twee, drie 
of vier, we testen het allemaal! Blink ook je 
goochelstaf maar op want geen enkele truc zal 
ons nog vreemd zijn.

DATUM

17/04 •  12/08

Spellenspektakel
Ben je een geboren winnaar, heb je steeds 
geluk of speel je puur voor de gezelligheid? 
Tijdens dit spellenspektakel komt iedereen aan 
zijn trekken! Een dag vol gezelschapsspelen, 
kaartspelen en onze XL-spelen kunnen 
uiteraard ook niet ontbreken.

DATUM

09/07

Slager voor één dag
Vele gehaktballetjes, vele stukjes vlees, vele 
stokjes, vele worstjes, enthousiaste kinderen 
en Josse de worstendraaier zijn nodig voor 
deze dag. Waarom? Om een superfeest te 
maken in de wonderbare werkplaats van 
Josse Sossis. Alles klaarmaken en onze familie 
verwonderen met wat we allemaal gemaakt 
hebben. Wie komt er mee worsten draaien 
in een echte slagerij met een echte slager?! 
I.s.m. Slager Josse 

DATUM

12/07

DATUM

15/07

NIEUW!

Spionnen gezocht
Ga de uitdaging aan en misschien word jij 
vandaag de nieuwe Sherlock Holmes! Je leert 
alles over morsecode en ontwikkelt zelfs 
je eigen geheime taal. Vind jij als eerste de 
dader, het wapen en de plaats delict? Go for 
it!

Sticks & bats
We amuseren ons vandaag met sticks & bats.
Hockey, baseball, … en ken je lacrosse al? Een
dolle dag voor echte sporters. 

Stencil art
Geïnspireerd door de straatkunstenaar 
Banksy ontwerp je je eigen stencils. Je schetst 
je eigen sjablonen en snijdt ze uit. Nadat 
je kennis hebt gemaakt met verschillende 
graffiti-technieken, kleur je je zelfgemaakt 
kunstwerk in met spuitbussen. Dit kan op 
een doek of een muur, maar evengoed op 
vuilbakken, fietsen, oude schoolbanken,… . 
I.s.m. Villa Basta

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

DATUM

02/07
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Stopmotionanimatie
En plots kleedt mijn sjaal mij aan, beweegt 
mijn stoel en tekent een lijn zichzelf. Met 
stop-motion en animatie lijken de meest 
vreemde dingen werkelijkheid te worden: 
voorwerpen komen tot leven en ook jijzelf kan 
vliegen. Welkom in de wonderlijke wereld van 
animatie. I.s.m. Mooss vzw

DATUM

05/07

Streetdance
R&B, hiphop,… . Van de straat geplukt, sneller 
dan in de videoclips. Maak straks indruk op 
je vrienden. Streetdance is de dansstijl van 
nu, met veel invloeden van breakdance, 
hiphop en R&B. Je ziet de stijl terugkomen 
in videoclips, in de mode, bij graffiti, dj’s, 
rappers,… . Je leert elementen van electric-
boogie en popping, maar ook bewegingen 
van onder meer tapdans en ballet. Met veel 
flitsende, snelle bewegingen dans je op 
hiphop en R&B-muziek.

DATUM

12/04

NIEUW!

NIEUW!

DATUM

11/04 •  26/08

DATUM

09/07

The best of musical
‘The sound of music’, ‘Annie’, ‘Mama mia’,… . 
Wie kent ze niet, die grote musicalklassiekers. 
Vandaag mag jij schitteren met liedjes en 
choreografieën uit deze musicals. 
I.s.m. Mithe Musical

Superhelden kakken ook
Wat doen superhelden wanneer ze de 
wereld niet hoeven te redden? Een krantje 
lezen in de ochtend misschien. Wat als deze 
stoere helden ook een grote angst hebben? 
Misschien heeft Spiderman wel schrik voor 
spinnen en staat Batman liever niet op hoge 
ladders te wiebelen. Of wat als Batman en 
Robin eigenlijk verliefd op elkaar zijn? Door 
middel van allerlei theateropdrachten, creëer 
je je eigen superheld en bedenk je zijn of haar 
krachten. Je verzint te gekke avonturen en 
ontdekt dat superhelden met een klein hartje 
ook keistoer kunnen zijn. I.s.m. Mooss vzw

NIEUW!

NIEUW!

Uitstappen
Sporty plant ook superleuke uitstappen. 
Boulder je graag in een BOULDERZAAL te 
Herent of ga je mee naar het  AVENTURE 
PARC? Wees welkom op  één van onze 
uitstappen! 
Opgelet! De bus vertrekt stipt om 9u!!* We 
zijn pas terug om 17u

UITSTAP BOULDER

19/04 

UITSTAP AVENTURE PARC

30/08
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Warhol
War... wie ? Warhol! Een kunstenaar die 
speelde met contrastrijke kleuren en vlakken 
in zijn kunstwerken. Vind jij de Warhol in 
jezelf? Creëer en experimenteer! I.s.m. Kamo

Wereldreizigers
Vandaag reizen we de hele wereld rond. Van
Afrika tot Amerika. We strijden tegen elkaar
in een grote landencompetitie en maken onze
eigen piñata gevuld met lekkers!

We maken eetbaar slijm
Natuurlijk maken we in 2019 eetbaar slijm! 
Te gek om te maken, bizar om te voelen, 
gigantisch prettig om mee te spelen. Je leert 
de basistechniek van eetbaar slijm en je kan 
er thuis lustig mee verder experimenteren en 
spelen. I.s.m. De Kleine Chef

Upcycling met plastic
Oude voorwerpen uit de vuilnisemmer redden 
en er iets nieuw van maken. Dat is upcycling! 
Allerlei soorten plastic vormen het startpunt 
van onze creatieve opfrisbeurt. Van kleine 
designontwerpen tot bizarre uitvindingen. 
Upcycling is ook mogelijk met andere oude 
en versleten spullen. Kies uit allerlei electro, 
kledij of fietsbanden en maak iets gloednieuw. 
I.s.m. Mooss vzw

Wafels en pannenkoeken
Er gaat niets boven een vers gebakken 
pannenkoek of wafel. Wil jij er eentje met 
bruine suiker of toch liever bloemsuiker? 
Vandaag doen we alles zelf en zwieren we de 
pannenkoeken uit de pan. Dat wordt smullen!

Xxl snoepgoed
Altijd al eens zelf snoepjes willen maken? 
Vandaag kan het! We leren op een gemakkelijke 
manier ‘gezond’ snoepgoed maken. Snoepjes 
met vruchtensappen, gezonde lolly’s en 
zoveel meer! I.s.m. De Kleine Chef

DATUM

16/04 •  27/08

DATUM

19/08

DATUM

11/07

DATUM

18/07 •  22/08

NIEUW!
NIEUW!

NIEUW!

DATUM

10/07

DATUM

01/07

NIEUW!

Neem een vliegende start in 2019
Kies voor een praktijkgerichte opleiding
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Beatbox & rap
Gewapend met een micro, je stem en 
een balpen leer je muziek maken zonder 
instrumenten. Je hebt enkel je stem en 
je mond nodig. Je krijgt deze dag alle  
basiskneepjes mee om een echte beatboxer 
of rapper te worden! I.s.m. Rascalz vzw

DATUM

16/07

Chocolade atelier
Tijdens deze workshop leren we alles over 
chocolade en hoe het gemaakt wordt. 
We gaan natuurlijk ook zelf aan de slag 
en maken o.a. heerlijke truffels en een 
chocoladekunstwerk. I.s.m. Ilse Depré

DATUM

02/07

DATUM

16/04

Challenges
Het internet staat vol met filmpjes van 
mensen die spectaculaire, gewaagde of 
grappige stunts uithalen. Ben je zelf iemand 
die graag uitdaagt en uitgedaagd wordt? Kom 
samen met een team superdurvers en haal het 
beste uit jezelf. Je maakt zelf een reportage 
van je echte of in scene gezette stunts. 
I.s.m. Villa Basta

DATUM

10/07

Actie! Film
Een vliegensvlugge skater, een wervelende 
breakdance, een fantastische jump, een wilde 
achtervolging,... . Haal de stuntman in je naar 
boven. Neem een camera en shoot. Deze 
workshop gaat over filmen en actie, durven 
en doen. Hoe leg je bewegingen vast? Hoe 
maak je een flitsende clip? Eerst schieten we 
verrassende beelden en daarna monteren 
we die tot een geweldige video, klaar voor 
YouTube! En ... actie! I.s.m. Mooss vzw
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Speciaal voor tieners (2008 - 2005) bedacht Sporty de 
tienerthemadagen. Drie dagen per week (maandag, dinsdag 
en woensdag) bieden we een uitdagend, creatief, sportief, 
lekker, spannend, ... thema aan. Tijdens deze dagen gaan we 

een hele dag aan de slag rond een thema! 

NIEUW!



How to make how to filmpjes
Hoe maak je goud? Hoe laat je een taart 
ontploffen? Hoe verleid je een jongen/meisje? 
We vertrekken vanuit de populaire ‘how to’- 
filmpjes waar YouTube vol mee staat. Het 
enige verschil is dat we de absurditeit bewust 
gaan opzoeken, in navolging van The Muppets 
en Vegan Black Metal Chef. We verzinnen de 
gekste instructiefilmpjes en delen ze met de 
wereld. I.s.m. Mooss vzw

DATUM

10/04
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Kortfilm
Alle aspecten van het film maken, nemen 
ze zelf in handen: van het script over de 
regie, het acteerwerk, het camerawerk, de 
belichting tot en met de montage. In elk 
stadium van het proces werken de deelnemers 
onder begeleiding van een professionele 
videomaker en met professioneel materiaal. 
I.s.m. Villa Basta

DATUM

27/08

DATUM

14/08

Ijshockey ft mountainbike
We maken een mountainbiketrip door het 
bos en in de namiddag wagen we ons op glad 
ijs. We leren de tips & tricks van ijshockey en 
spelen een match volledig in outfit!

DATUM

01/07

Let’s escape
Tik tik tik… . Het is een race tegen de tijd. 
Kunnen jullie op tijd ontsnappen? Oog voor 
detail, talent voor raadsels en vooral een 
goede portie teamspirit zijn nodig om deze 
dag tot een goed einde te brengen! We spelen 
niet enkel zelf, maar ontwikkelen ook een 
escape room voor onze teamgenoten.

Freerunning
Het belangrijkste in freerunning en parkour 
is om een reeks obstakels zo snel en soepel 
mogelijk te passeren met enkel je eigen 
lichaam om je te helpen. Vandaag wordt 
onze locatie omgetoverd tot een echt 
freerunningparcours! I.s.m. Get insane

DATUM

17/04 • 21/08

DATUM

12/08

Fotografie
Hoe leg je dat ene beeld perfect vast? Deze 
workshop gaat uit van jouw creativiteit 
en heeft een kunstzinnige, beeldende 
invalshoek.   Zo leer je niet alleen de 
technische aspecten van het fotograferen of 
vormgeven, maar ontwikkel je ook kleur- en 
vormgevoel, ontdek je wat een foto tot een 
bijzondere foto, of een ontwerp tot een goed 
ontwerp maakt. En vooral hoe je dit zelf kunt 
bereiken. I.s.m. Villa Basta



Light graffiti
Met licht tekeningen maken, hoe doe je 
dat? In deze workshop leer je het allemaal! 
Van je naam schrijven, tot diepzeeduiken, 
tot sprookjesachtige landschappen maken, 
je kan het zo gek niet bedenken. En dit 
allemaal met wat lichtjes en een camera. 
I.s.m. Spray & play

DATUM

13/08

DATUM

09/04 • 28/08

Mindstorms
We ontdekken de creatieve mogelijkheden 
van de Lego Mindstorms. We laten de robot 
praten, lopen, denken en laten hem allerlei 
opdrachten uitvoeren via de intuïtieve ‘drag 
and drop’ interface. Een dag voor echte 
techneuten!
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Naai atelier
Je eigen kleren maken, is dat altijd al een 
droom van jou geweest? Vandaag zetten we 
de eerste stap in de goede richting! Je leert 
de basisbeginselen van het naaien en hoe je 
met een naaimachine moet werken. Heb je 
al ervaring? Geen probleem, dan krijg je een 
ander project! I.s.m. Veerle Rykx

DATUM

20/08

Stopmotionanimatie
En plots kleedt mijn sjaal mij aan, beweegt 
mijn stoel en tekent een lijn zichzelf. Met 
stop-motion en animatie lijken de meest 
vreemde dingen werkelijkheid te worden: 
voorwerpen komen tot leven en ook jijzelf kan 
vliegen. Welkom in de wonderlijke wereld van 
animatie. I.s.m. Mooss vzw

DATUM

19/08

DATUM

08/04 • 17/07

Slager voor één dag
Waag je aan een dag culinaire fantasie, we 
maken onze eigen worstjes en brochettes, 
marinades en sausjes. Kuisen onze groentjes 
en bereiden onze patatjes. Wanneer alles 
klaar is, maken we er een leuk feestje van waar 
iedereen jaloers zal op zijn. Onze barbecue zal 
gloeien en we grillen de lekkerste gerechten 
zoals wereldkampioen BBQ Peter Declercq. 
Een dag vol leute en verfijnde genoegens. 
I.s.m. Slager Josse

DATUM

15/04

Mountainbiketrip
We crossen door de bossen met onze 
mountainbike tot we er als echte 
modderbeesten uitzien. We gaan ook nog op 
ontdekking in het bos en spelen een groot 
bosspel!



Upcycling
We gaan aan de slag met spullen die anders in 
de vuilbak zouden terecht komen en maken er 
de coolste nieuwe, mooie en bruikbare dingen 
van. Van oude jeansbroek tot hip opbergzakje, 
van plastic taartdoos tot modern juweel, van 
versleten T-shirt tot stoere haarband, ... Je zal 
versteld staan van wat er allemaal mogelijk is!

DATUM

15/07
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DATUM

08/07

Wereldkeuken
Ga mee op culinaire wereldreis! Proef en 
maak gerechtjes van noord tot zuid en oost 
tot west. Bon appetit, Kasalis Orexi, Tom Ka 
Kung en natuurlijk smakelijk!

H O E R A  W E  K R I J G E N  10% K O R T I N G !

BON -10%

*Bon geldig tot 28/02/2019. Bon onder voorwaarden niet 
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers, 
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS, 
tennisballen en -accessoires, besnaringen 
en skiverhuur en -onderhoud.

Uitstappen
We plannen ook enkele avontuurlijke 
uitstappen. Ben je een waterrat die houdt 
van nieuwe uitdagingen? Kom dan zeker 
mee waterskiën in Terhills! Hou je eerder 
van hoogtes en klimmen? Dan is het 
klimpark van Landgraaf echt jouw ding. 
Voor zij die niet bang zijn van verfkogels, 
gaan we paintballen in Hoegaarden! 
Opgelet: bij deze uitstappen vertrekt de bus 
om 8.30u en is de terugkomst pas voorzien 
om 17u!

UITSTAP TERHILLS

03/07

UITSTAP KLIMPARK LANDGRAAF

09/07

UITSTAP PAINTBALL

26/08
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HOE WERKT HET?
Kleuters 
Voor de kleuters zijn er 2 soorten weekpakketten, namelijk A en B.

A: Voor kleuters van 2016*, 2015, 2014 en 2013: van 9u tot 12u spelen, sporten, knutselen,... ze rond het voorgestelde thema. Zij 
kunnen tussen 12u-13u opgehaald worden om naar huis te gaan. Wil je dat je zoon/dochter een hele dag op kamp komt? Dan kan je 
hem/haar inschrijven voor de “Sporty kleuterklas” in de namiddag (prijs:  €7 per namiddag). Dan spelen ze in de namiddag (13u tot 
16u) in de Sporty kleuterklas. 
*Vanaf 3 jaar.

B: Voor kleuters van 2014 en 2013: van 9u tot 12u spelen ze in de Sporty kleuterklas. In de namiddag (13u-16u) spelen, sporten, 
knutselen,... ze rond het voorgestelde thema. Deze kinderen blijven dus steeds een hele dag op kamp. 

Wat is de Sporty kleuterklas?
Sporty heeft een eigen “kleuterklas” ontworpen waar elke kleuter op zijn/haar niveau kan spelen, knutselen, rusten, ... . In deze 
kleuterklas hebben we tal van hoeken gecreëerd. Een hoek om te knutselen, te bouwen, te lezen, te rusten, een autohoek, een 
keukentje, ... . Bij mooi weer gaan we natuurlijk buiten ravotten, krijten, bellen blazen of misschien wel met water spelen. Je kleuter zal 
zich niet vervelen!

De kleuters van het A-pakket die een hele dag blijven, gaan om 12u naar het klasje om hun boterhammen op te eten. Vanaf 16u kunnen 
de kinderen opgehaald worden. Tot 16.30u blijven ze in de Sporty kleuterklas. Kom je je kleuter na 16.30u ophalen, dan kan je haar/hem 
terugvinden in de grote “opvang” zaal. Om 18u sluiten we de deuren.

Lagere school
Voor de kinderen van de lagere school (2012-2007) zijn er 4 soorten weekpakketten, namelijk C, D, E en F. Bij al deze pakketten krijgen de kinderen elke 
dag een ander thema aangeboden. Het voorgestelde thema is steeds gecombineerd met een halve dag sport en spel. 

Tieners 
Voor de tieners (2008-2005) is er 1 soort weekpakket, namelijk G. Bij dit pakket krijgen de kinderen drie dagen (maandag, dinsdag 
en woensdag) per week een ander thema aangeboden. Het voorgestelde thema is steeds een hele dag.   

Je kan uit het aanbod één thema per dag kiezen of voor een hele week (pakket) inschrijven. 
Schrijf je in voor een weekpakket? Dan krijg je een korting! 

OPGELET!  De kleuterthemadagen uit pakket A zijn halve dagen. Hier kan je voor de namiddag de optie ‘kleuterklas’ bij boeken.
De kleuterthemadagen uit pakket B zijn steeds hele dagen.

NIEUW!

NIEUW!

hoe werkt het? 31
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PASEN WEEK 1 
8 april tot 12 april

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL 2012-2011 2010-2007 PRIJS (€) PAG.

PAKKET C 
EN D

Ma. Art @ Sporty

PWC
01

PT11

PWD
01

PT21

102

21 16

Di. De minidrukkerij PT12 PT22 24 18

Woe. Play Factory PT13 PT23 21 21

Do. The best of musical PT14 PT24 25 23

Vr. De bakkerij PT15 PT25 21 17

PAKKET E 
EN F

Ma. BMX extreme

PWE
01

PT16

PWF
01

PT26

105

24 16

Di. Expeditie Sportyson PT17 PT27 21 18

Woe. Pimp en crea PT18 PT28 25 21

Do. Missie avontuur PT19 PT29 21 20

Vr. Streetdance PT20 PT30 24 23

THEMADAGEN KLEUTERS 2016* - 2015 2014-2013 PRIJS (€)
Optie: 

namiddag
(+€7 / NM)

PAG.

PAKKET A
 (VOORMIDDAG 

+ OPTIE 
NAMIDDAG)

Ma. Reis rond de wereld

PWA
01

PT01

PWA
01

PT01

66

13 PKL01 13

Di. En toen was jij PT02 PT02 16 PKL02 8

Woe. Hoeden en petten PT03 PT03 13 PKL03 8

Do. Mini atletiek PT04 PT04 13 PKL04 11

Vr. Eetbare juwelen PT05 PT05 16 PKL05 7

PAKKET B 
(HELE DAG)

Ma. Kleutertekenschool

PWB
01

PT06

99

23 9

Di. 1001 ballen PT07 20 5

Woe. Creatief bewegen in de jungle PT08 23 6

Do. School voor hekserij en hocus pocus PT09 20 13

Vr. Bere-lekker PT10 23 5

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn 
bij aanvang van de themadag.

U kan uit het aanbod een thema 
per dag kiezen of voor een 
hele week (pakket) inschrijven.  
Opgelet! De kleuterthema-
dagen  van pakket A zijn steeds 
halve dagen (voormiddag). 
Wenst u voor een hele dag 
in te schrijven dan duidt 
u bij de inschrijvingen de 
optie ‘kleuterklas’ aan. De 
kleuterthemadagen van 
pakket B zijn steeds hele 
dagen.

THEMADAGEN TIENERS 2008-2006 2006-2005 PRIJS (€) PAG.

PAKKET G

Ma. Slager voor één dag
PWG

01

PT31

PWG
01

PT31

89

35 29

Di. Mindstorms PT32 PT32 25 28

Woe. How to make how to filmpjes PT33 PT33 35 28
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PASEN WEEK 2 
15 april tot 19 april 

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL 2012-2011 2010-2007 PRIJS (€) PAG.

PAKKET C 
EN D

Ma. Een trip met een striptekenaar

PWC
02

PT44

PWD
02

PT54

112

24 18

Di. Wafels en pannenkoeken PT45 PT55 22 24

Woe. 100 jaar geleden PT46 PT56 25 16

Do. Scoebidoe PT47 PT57 21 21

Vr. Uitstap Boulder PT48 PT58 30 23

PAKKET E 
EN F

Ma. Atleet voor één dag

PWE
02

PT49

PWF
02

PT59

115

21 16

Di. Freaky fotografie PT50 PT60 25 18

Woe. Spionnen gezocht PT51 PT61 21 22

Do. Freerunning PT52 PT62 28 19

Vr. Uitstap Boulder PT53 PT63 30 23

THEMADAGEN TIENERS 2008-2006 2006-2005 PRIJS (€) PAG.

PAKKET G

Ma. Mountainbiketrip
PWG

02

PT64

PWG
02

PT64

107

35 29

Di. Challenges PT65 PT65 39 27

Woe. Freerunning PT66 PT66 39 27

THEMADAGEN KLEUTERS 2016* - 2015 2014-2013 PRIJS (€)
Optie: 

namiddag
(+€7 / NM)

PAG.

PAKKET A
(VOORMIDDAG, 

EXTRA OPTIE 
NAMIDDAG)

Ma. Pinguins en eskimo’s

PWA
02

PT34

PWA
022

PT34

69

13 PKL06 12

Di. Kok Kikko PT35 PT35 16 PKL07 10

Woe. We slaan er op los PT36 PT36 13 PKL08 14

Do. Het is koekenbak PT37 PT37 16 PKL09 8

Vr. Luchtkastelen bouwen PT38 PT38 16 PKL10 10

PAKKET B 
(HELE DAG)

Ma. I’ve got rhythm

PWB
02

PT39

96

23 9

Di. Sportymove PT40 20 13

Woe. Balanceren op één been PT41 20 5

Do. Olifantenkost en muisjesgepeuzel PT42 23 11

Vr. De techniekfabriek PT43 20 7

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn 
bij aanvang van de themadag.

U kan uit het aanbod een thema 
per dag kiezen of voor een 
hele week (pakket) inschrijven.  
Opgelet! De kleuterthema-
dagen  van pakket A zijn steeds 
halve dagen (voormiddag). 
Wenst u voor een hele dag 
in te schrijven dan duidt 
u bij de inschrijvingen de 
optie ‘kleuterklas’ aan. De 
kleuterthemadagen van 
pakket B zijn steeds hele 
dagen.
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ZOMER WEEK 1 
1 JULI tot 5 JULI

THEMADAGEN KLEUTERS 2016*-2015 2014-2013 PRIJS (€)
OPTIE: 

namiddag
(+€7 / NM)

PAG.

PAKKET A 
(VOORMIDDAG, 

EXTRA OPTIE 
NAMIDDAG)

Ma. Minidisco

ZWA
01

ZT01

ZWA
01

ZT01

67

13 ZKL01 11 

Di. Op avontuur ZT02 ZT02 16 ZKL02 12

Woe. Alles op wieltjes ZT03 ZT03 14 ZKL03 5

Do. Muziek en plezier met Vladimir ZT04 ZT04 16 ZKL04 11

Vr. Waterpret en bellen ZT05 ZT05 13 ZKL05 14

PAKKET B 
(HELE DAG)

Ma. Allemaal clowntjes met Zino Balino

ZWB
01

ZT06

100

23 5

Di. De wondere kabouterwereld ZT07 20 7

Woe. Zino’s elfen- en piratenshow ZT08 23 14

Do. Alles op wieltjes ZT09 21 5

Vr. Kinderboekenhoek ZT10 23 9

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL 2012-2011 2010-2007 PRIJS (€) PAG.

PAKKET C 
EN D

Ma. Warhol

ZWC
01

ZT11

ZWD
01

ZT21

108

25 24

Di. Sticks & bats ZT12 ZT22 21 22

Woe. Chocolade atelier ZT13 ZT23 25 17

Do. Groene vingers ZT14 ZT24 22 19

Vr. Stopmotionanimatie ZT15 ZT25 25 23

PAKKET E 
EN F

Ma. Play Factory

ZWE
01

ZT16

ZWF
01

ZT26

102

21 21

Di. De minidrukkerij ZT17 ZT27 24 18

Woe. Fit en fun ZT18 ZT28 21 18

Do. Koekjesfabriek ZT19 ZT29 24 20

Vr. Prof. E. Lectro ZT20 ZT30 22 21

THEMADAGEN TIENERS 2008-2006 2006-2005 PRIJS (€) PAG.

PAKKET G

Ma. Let’s escape
ZWG

01

ZT31

ZWG
01

ZT31

89

25 28

Di. Chocolade atelier ZT32 ZT32 35 27

Woe. Uitstap Terhills ZT33 ZT33 35 29

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn 
bij aanvang van de themadag.

U kan uit het aanbod een thema 
per dag kiezen of voor een 
hele week (pakket) inschrijven.  
Opgelet! De kleuterthema-
dagen  van pakket A zijn steeds 
halve dagen (voormiddag). 
Wenst u voor een hele dag 
in te schrijven dan duidt 
u bij de inschrijvingen de 
optie ‘kleuterklas’ aan. De 
kleuterthemadagen van 
pakket B zijn steeds hele 
dagen.
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THEMADAGEN KLEUTERS 2016*-2015 2014-2013 PRIJS (€)
OPTIE: 

namiddag
(+€7 / NM)

PAG.

PAKKET A 
(VOORMIDDAG, 

EXTRA OPTIE 
NAMIDDAG)

Ma. Reis rond de wereld

ZWA
02

ZT34

ZWA
02

ZT34

69

13 ZKL06 13

Di. Stan Stempels ZT35 ZT35 16 ZKL07 13

Woe. 1001 ballen ZT36 ZT36 13 ZKL08 5

Do. Creatief bewegen in de jungle ZT37 ZT37 16 ZKL09 6

Vr. Chez Mila ZT38 ZT38 16 ZKL10 6

PAKKET B 
(HELE DAG)

Ma. Later als ik groot ben

ZWB
02

ZT39

96

20 10

Di. Olympische spelen ZT40 20 11

Woe. Superhelden op de scène ZT41 23 13

Do. Op stap in de jungle ZT42 20 12

Vr. Chez Mila ZT43 23 6

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL 2012-2011 2010-2007 PRIJS (€) PAG.

PAKKET C 
EN D

Ma. Slager voor één dag

ZWC
02

ZT44

ZWD
02

ZT54

109

24 22

Di. Showtime ZT45 ZT55 21 22

Woe. XXL snoepgoed ZT46 ZT56 25 24

Do. Atleet voor één dag ZT47 ZT57 21 16

Vr. Stencil Art ZT48 ZT58 28 22

PAKKET E 
EN F

Ma. Buitenspel

ZWE
02

ZT49

ZWF
02

ZT59

104

21 17

Di. Superhelden kakken ook ZT50 ZT60 25 23

Woe. Op expeditie ZT51 ZT61 21 20

Do. Upcycling met plastic ZT52 ZT62 25 24

Vr. Professor Kanniboemski ZT53 ZT63 22 21

ZOMER WEEK 2 
8 JULI tot 12 JULI

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn 
bij aanvang van de themadag.

U kan uit het aanbod een thema 
per dag kiezen of voor een 
hele week (pakket) inschrijven.  
Opgelet! De kleuterthema-
dagen  van pakket A zijn steeds 
halve dagen (voormiddag). 
Wenst u voor een hele dag 
in te schrijven dan duidt 
u bij de inschrijvingen de 
optie ‘kleuterklas’ aan. De 
kleuterthemadagen van 
pakket B zijn steeds hele 
dagen.

THEMADAGEN TIENERS 2008-2006 2006-2005 PRIJS (€) PAG.

PAKKET G

Ma. Wereldkeuken
ZWG
02

ZT64

ZWG
02

ZT64

89

25 30

Di. Uitstap Klimpark Landgraaf ZT65 ZT65 35 29

Woe. Actie! Film! ZT66 ZT66 35 27
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ZOMER WEEK 3 
15 JULI tot 19 JULI

THEMADAGEN KLEUTERS 2016*-2015 2014-2013 PRIJS (€)
OPTIE: 

namiddag
(+€7 / NM)

PAG.

PAKKET A 
(VOORMIDDAG, 

EXTRA OPTIE 
NAMIDDAG)

Ma. Op avontuur in de ruimte

ZWA
03

ZT67

ZWA
03

ZT67

67

13 ZKL11 12

Di. De rommelmarkt ZT68 ZT68 16 ZKL12 7

Woe. We maken eetbaar slijm ZT69 ZT69 16 ZKL13 14

Do. Blokkenbouwdoos ZT70 ZT70 14 ZKL14 6

Vr. Ik word kunstenaar ZT71 ZT71 13 ZKL15 9

PAKKET B 
(HELE DAG)

Ma. La princesse Mila Lila

ZWB
03

ZT72

100

23 10

Di. We slaan er op los ZT73 20 14

Woe. We maken eetbaar slijm ZT74 23 14

Do. In de voetsporen van ... ZT75 23 9

Vr. Blokkenbouwdoos ZT76 21 6

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL 2012-2011 2010-2007 PRIJS (€) PAG.

PAKKET C 
EN D

Ma. Levende letters

ZWC
03

ZT77

ZWD
03

ZT87

108

25 20

Di. Expeditie Sportyson ZT78 ZT88 21 18

Woe. Beatbox en rap ZT79 ZT89 25 16

Do. Wereldreizigers ZT80 ZT90 22 24

Vr. In de voetsporen van... ZT81 ZT91 25 19

PAKKET E 
EN F

Ma. Spellenspektakel

ZWE
03

ZT82

ZWF
03

ZT92

102

21 22

Di. Dessertenbattle ZT83 ZT93 25 18

Woe. De bakkerij ZT84 ZT94 21 17

Do. Een trip met een striptekenaar ZT85 ZT95 24 18

Vr. Let’s escape ZT86 ZT96 21 20

THEMADAGEN TIENERS 2008-2006 2006-2005 PRIJS (€) PAG.

PAKKET G

Ma. Upcycling
ZWG
03

ZT97

ZWG
03

ZT97

89

25 30

Di. Beatbox & rap ZT98 ZT98 35 27

Woe. Slager voor één dag ZT99 ZT99 35 29

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn 
bij aanvang van de themadag.

U kan uit het aanbod een thema 
per dag kiezen of voor een 
hele week (pakket) inschrijven.  
Opgelet! De kleuterthema-
dagen  van pakket A zijn steeds 
halve dagen (voormiddag). 
Wenst u voor een hele dag 
in te schrijven dan duidt 
u bij de inschrijvingen de 
optie ‘kleuterklas’ aan. De 
kleuterthemadagen van 
pakket B zijn steeds hele 
dagen.



37kalender zomervakantie

THEMADAGEN KLEUTERS 2016*-2015 2014-2013 PRIJS (€)
OPTIE: 

namiddag
(+€7 / NM)

PAG.

PAKKET A 
(VOORMIDDAG, 

EXTRA OPTIE 
NAMIDDAG)

Ma. Olympische spelen
ZWA
07

ZT100

ZWA
07

ZT100

39

13 ZKL16 11

Di. Troep ZT101 ZT101 16 ZKL17 14

Woe. Circus Krokofant ZT102 ZT102 13 ZKL18 6

PAKKET B 
(HELE DAG)

Ma. Muziek en plezier met Vladimir
ZWB
07

ZT103

60

23 11

Di. Reis rond de wereld ZT104 20 13

Woe. I’ve got rhythm ZT105 23 9

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL 2012-2011 2010-2007 PRIJS (€) PAG.

PAKKET C 
EN D

Ma. Spionnen gezocht
ZWC

07

ZT106

ZWD
07

ZT112

62

21 22

Di. (h)Appklaar ZT107 ZT113 25 16

Woe. Groene vingers ZT108 ZT114 22 19

PAKKET E 
EN F

Ma. Het smaaklabo 2019
ZWE
07

ZT109

ZWF
07

ZT115

64

25 19

Di. Paralympics ZT110 ZT116 21 21

Woe. Slager voor één dag ZT111 ZT117 24 22

THEMADAGEN TIENERS 2008-2006 2006-2005 PRIJS (€) PAG.

PAKKET G

Ma. Fotografie
ZWG

07

ZT118

ZWG
07

ZT118

107

39 27

Di. Light graffiti ZT119 ZT119 39 28

Woe. Ijshockey ft mountainbike ZT120 ZT120 35 28

ZOMER WEEK 7 
12 AUGUSTUS tot 14 AUGUSTUS (3 dagen!)

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn 
bij aanvang van de themadag.

U kan uit het aanbod een thema 
per dag kiezen of voor een 
hele week (pakket) inschrijven.  
Opgelet! De kleuterthema-
dagen  van pakket A zijn steeds 
halve dagen (voormiddag). 
Wenst u voor een hele dag 
in te schrijven dan duidt 
u bij de inschrijvingen de 
optie ‘kleuterklas’ aan. De 
kleuterthemadagen van 
pakket B zijn steeds hele 
dagen.
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THEMADAGEN KLEUTERS 2016*-2015 2014-2013 PRIJS (€)
OPTIE: 

namiddag
(+€7 / NM)

PAG.

PAKKET A 
(VOORMIDDAG, 

EXTRA OPTIE 
NAMIDDAG)

Ma. Kinderboekenhoek

ZWA
08

ZT121

ZWA
08

ZT121

70  

16 ZKL19 9

Di. De boekenboom ZT122 ZT122 16 ZKL20 6

Woe. Het wilde wilde Westen ZT123 ZT123 13 ZKL21 8

Do. Bere-lekker ZT124 ZT124 16 ZKL22 5

Vr. Holderdebolder ZT125 ZT125 14 ZKL23 8

PAKKET B 
(HELE DAG)

Ma. Sportymove

ZWB
08

ZT126

97

20 13

Di. Dino’s en draken ZT127 20 7

Woe. Holderdebolder ZT128 21 8

Do. Vitamine alarm ZT129 23 14

Vr. Kleutertekenschool ZT130 23 9

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL 2012-2011 2010-2007 PRIJS (€) PAG.

PAKKET C 
EN D

Ma. Bouwen met lego

ZWC
08

ZT131

ZWD
08

ZT141

106

22 17

Di. BMX extreme ZT132 ZT142 24 16

Woe. De bakkerij ZT133 ZT143 21 17

Do. Freerunning ZT134 ZT144 28 19

Vr. Let’s escape ZT135 ZT145 21 20

PAKKET E 
EN F

Ma. We maken eetbaar slijm

ZWE
08

ZT136

ZWF
08

ZT146

108

25 24

Di. Boog- en lasershooting ZT137 ZT147 21 17

Woe. Freaky fotografie ZT138 ZT148 25 18

Do. Wereldreizigers ZT139 ZT149 22 24

Vr. Pimp en crea ZT140 ZT150 25 21

THEMADAGEN TIENERS 2008-2006 2006-2005 PRIJS (€) PAG.

PAKKET G

Ma. Stopmotionanimatie
ZWG
08

ZT151

ZWG
08

ZT151

103

35 29

Di. Naai atelier ZT152 ZT152 35 29

Woe. Freerunning ZT153 ZT153 39 27

ZOMER WEEK 8 
19 AUGUSTUS TOT 23 AUGUSTUS

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn 
bij aanvang van de themadag.

U kan uit het aanbod een thema 
per dag kiezen of voor een 
hele week (pakket) inschrijven.  
Opgelet! De kleuterthema-
dagen  van pakket A zijn steeds 
halve dagen (voormiddag). 
Wenst u voor een hele dag 
in te schrijven dan duidt 
u bij de inschrijvingen de 
optie ‘kleuterklas’ aan. De 
kleuterthemadagen van 
pakket B zijn steeds hele 
dagen.
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THEMADAGEN KLEUTERS 2016*-2015 2014-2013 PRIJS (€)
OPTIE: 

namiddag
(+€7 / NM)

PAG.

PAKKET A 
(VOORMIDDAG, 

EXTRA OPTIE 
NAMIDDAG)

Ma. Koekiemonstertjes

ZWA
09

ZT154

ZWA
09

ZT154

70

13 ZKL24 10

Di. O! ZT155 ZT155 16 ZKL25 11

Woe. Ballonnenfeest met Zino ZT156 ZT156 16 ZKL26 5

Do. Jumpen ZT157 ZT157 14 ZKL27 9

Vr. Eetbare juwelen ZT158 ZT158 16 ZKL28 7

PAKKET B 
(HELE DAG)

Ma. Madame La Lune

ZWB
09

ZT159

97

23 10

Di. Balanceren op één been ZT160 20 5

Woe. Jumpen ZT161 21 9

Do. De techniekfabriek ZT162 20 7

Vr. Popper de popcorn ZT163 23 12

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL 2012-2011 2010-2007 PRIJS (€) PAG.

PAKKET C 
EN D

Ma. De bal gaat aan het rollen

ZWC
09

ZT164

ZWD
09

ZT174

111

21 17

Di. Beatbox en rap ZT165 ZT175 25 16

Woe. Play Factory ZT166 ZT176 21 21

Do. BMX extreme ZT167 ZT177 24 16

Vr. Uitstap Aventure Parc ZT168 ZT178 30 23

PAKKET E 
EN F

Ma. The best of musical

ZWE
09

ZT169

ZWF
09

ZT179

113

25 23

Di. Wafels en pannenkoeken ZT170 ZT180 22 24

Woe. Kindersushi ZT171 ZT181 25 19

Do. Fit en fun ZT172 ZT182 21 18

Vr. Uitstap Aventure Parc ZT173 ZT183 30 23

THEMADAGEN TIENERS 2008-2006 2006-2005 PRIJS (€) PAG.

PAKKET G

Ma. Uitstap Paintball
ZWG
09

ZT184

ZWG
09

ZT184

93

35 29

Di. Kortfilm ZT185 ZT185 39 28

Woe. Mindstorms ZT186 ZT186 25 28

ZOMER WEEK 9 
26 AUGUSTUS tot 30 AUGUSTUS

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn 
bij aanvang van de themadag.

U kan uit het aanbod een thema 
per dag kiezen of voor een 
hele week (pakket) inschrijven.  
Opgelet! De kleuterthema-
dagen  van pakket A zijn steeds 
halve dagen (voormiddag). 
Wenst u voor een hele dag 
in te schrijven dan duidt 
u bij de inschrijvingen de 
optie ‘kleuterklas’ aan. De 
kleuterthemadagen van 
pakket B zijn steeds hele 
dagen.
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INSCHRIJVEN

EERSTE INSCHRIJVINGEN VOOR DE THEMADAGEN IN DEZE FOLDER: 

ZONDAG 13 JANUARI 2019 VANAF 10U
LET OP! 

ONLINE INSCHRIJVEN VIA WWW.SPORTYVZW.BE

Online inschrijven 
Sporty Creactief vzw beschikt over een online inschrijfplatform. U kan 
via onze website een account voor uw familie aanmaken. 

Via uw online account kan u inschrijven voor themadagen en wordt u 
op de hoogte gehouden van uw ingeschreven activiteiten, belangrijke 
berichten,... . 

Meer info : WWW.SPORTYVZW.BE

Hoe?
1) Leden die een sportkampen-abonnement (meer uitleg p.41) hebben, 
krijgen volstrekte voorrang. Zij kunnen inschrijven vanaf maandag 7 
januari 2019, 10.00u. 

Opgelet: losse themadagen worden niet meegeteld op het abonnement. 
Als u voor een weekpakket inschrijft, telt het weekpakket mee op het 
abonnement als één kamp.

2) Voor leden die geen abonnement hebben, voorzien wij een 
inschrijvingsmoment: zondag 13 januari 2019, vanaf 10u.

Het aanmaken van een account doet u best al op voorhand. 

3) Na deze inschrijvingsdag kan u steeds online inschrijven. 

Het aanmaken van uw online account is noodzakelijk. 

 

Lidgeld
Wie nog geen lid is, wordt het automatisch bij z’n eerste inschrijving. De 
kost hiervoor is €12 voor het eerste kind van een gezin en €8 voor de 
volgende kinderen. Als lid van Sporty, bent u ook automatisch lid van 
de FROS federatie. Hierin zit een verzekering lichamelijke ongevallen 
en burgelijke aansprakelijkheid vervat op schooljaarbasis (van 01/09-
31/08).

Betaling
Als u inschrijft, ontvangt u een betalingsformulier via mail. We vragen 
om dit binnen de 2 weken te betalen. Pas na betaling is uw inschrijving 
definitief. 

Annulatie
MET MEDISCH ATTEST

Niet aanwezige dagen (minimaal 3 dagen afwezig zijn) worden 
terugbetaald min 25% administratiekosten. 

ZONDER MEDISCH ATTEST

- Tot 3 weken voor de start van de activiteit:

   volledige terugbetaling min 25% administratie-kosten.

- Minder dan 3 weken voor de start van de activiteit: geen terugbetaling. 

inschrijven



41

ABONNEMENT

Individueel abonnement
Een abonnement met minimum 5 kampen per 
kind. Geldig van 01/09-31/08.

VOORBEELD

Individueel kleuterabonnement 
5 x 58 euro - 10% = 261 euro (i.p.v. 290 euro)

(+ eventueel prijsverschil bij duurdere kampen)

Individueel abonnement + 6jaar  
5 x 89 euro - 10% = 401 euro (i.p.v. 445 euro)

(+ eventueel prijsverschil bij duurdere kampen)

Familie abonnement
Dit abonnement stelt u zelf samen uit minstens 
10 kleuter- en/of +6-kampen.  
Geldig van 01/09-31/08

VOORBEELD

6  kleuterkampen = 6 x 58 euro (basiskampprijs)
4  kampen +6j. = 4 x 89 euro (basiskampprijs) 
Totaal = 704 euro - 10% = €633,60

(+ eventueel prijsverschil bij duurdere kampen)

Prijs
BASISKAMPPRIJS - 10% 

Basiskampprijs kleuter = €58 
Basiskampprijs +6j. = €89

Kost een kamp meer dan de basiskampprijs? Dan 
wordt het verschil nog gefactureerd. Op dit 
verschil wordt geen korting gegeven.

Een abonnement bestaat uit 10 kampen en/of weekpakketten per familie of 5 kampen en/of weekpakketten per kind.

 Ze zijn daarmee speciaal bedoeld voor grote gezinnen of voor kinderen die regelmatig deelnemen.  

Een abonnement is één schooljaar (01/09 - 31/08) geldig. U kan deze kopen t.e.m. 12 januari 2019 of tot de voorraad strekt. 

1 weekpakket themadagen komt overeen met 1 kamp.

VOORDELEN

ABSOLUTE VOORRANG 
OM IN TE SCHRIJVEN VÓÓR DE INSCHRIJVINGSDAG

10 % KORTING
 OP DE BASISKAMPPRIJS

GESPREIDE BETALINGEN (OPTIE)
 (IN 3 SCHIJVEN)

Eenmaal het abonnement is besteld, kan dit niet meer 
gewijzigd of geannuleerd worden. Denk dus op voorhand 
goed na over het aantal kampen (per leeftijdsgroep) dat u 

wenst te hebben! 

Wilt u een kamp annuleren dat op uw abonnement staat?  
Dan komt er opnieuw een plaatsje vrij op uw abonnement. Dit plaatsje 
kan u gebruiken voor een nieuwe inschrijving (kamp of weekpakket) 
gedurende dat schooljaar. Een abonnement kan enkel gebruikt worden 

voor kinderen van je gezin.

abonnement
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Onze themadagen zijn educatieve dagen rond sport en spel, expressie, crea, muziek, ... voor alle kinderen van 3 tot 14 jaar.

Locatie
Alle themadagen vinden plaats in de gebouwen van Syntra Leuven, 
Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee.

Begeleiding
Gebeurt steeds door pedagogisch  en didactisch geschoolde lesgevers, met 
hun eigen specialisatie. Voor de specifiekere themadagen wordt dit team 
aangevuld met monitoren die zich in die vaardigheden specialiseerden. 

WIE IS WIE:

Op elke kamplocatie is er steeds een kampverantwoordelijke aanwezig, 
waar u met al uw vragen, suggesties of opmerkingen,... terecht kan. De 
kampverantwoordelijke draagt steeds  een zwarte T-shirt. De andere 
lesgevers zijn herkenbaar door een gele T-shirt (monitoren kleuters) of een 
blauwe T-shirt (monitoren +6 jaar).

Themadagen met een uitstap
LET OP!

Bij sommige uitstappen zullen de kinderen later (17u) aankomen met de bus. 
Indien dit zo is, zal dit uitdrukkelijk vermeld staan bij de omschrijving van de 
themadag.

Opvang
‘s Ochtends is er voor alle leeftijden opvang voorzien van 8u tot 9u. 

De kleuters van het A pakket blijven tot 16.30u in het kleuterklasje. 
Komt u uw kleutertje later ophalen? Geen probleem! Vanaf 16.30u 
kan u uw kleuter vinden in de grote zaal waar ze tot 18u kunnen 
spelen met een bal, kleuren of een boekje lezen. Om 18u sluiten wij 
de deuren.

De kleuters van het B pakket, de kinderen van de lagere school en 
de tieners sluiten hun activiteiten om 16u af. Zij kunnen in de opvang 
blijven tot 18u.

Uurregeling
KLEUTERTHEMADAGEN A (VOOR KLEUTERS VAN 2016*-2013)

9u tot 12u : activiteit (het voorgestelde thema) 

13u tot 16u : activiteiten in de kleuterklas (extra bij te boeken!)

KLEUTERTHEMADAGEN B (VOOR KLEUTERS VAN 2014 - 2013)  
Steeds hele dag!

9u tot 12u : activiteiten in de kleuterklas

13u tot 16u : activiteit (het voorgestelde thema) 

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL

9u tot 16u : activiteit (het voorgestelde thema afgewisseld met 
sport en spel)  
 
THEMADAGEN TIENERS 
9u tot 16u : activiteit (het voorgestelde thema) 

Gelieve elke dag voor 9u aanwezig te zijn.

NUTTIGE INFORMATIE

EERSTE INSCHRIJVINGEN THEMADAGEN 

ZONDAG 13 JANUARI 2019 VANAF 10U
OP WWW.SPORTYVZW.BE

info
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Verantwoordelijkheid
Bij inschrijving geven de ouders aan Sporty Creactief vzw de toelating 
om:

 
• bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen.  
Specifieke medische problemen, vb. allergische reacties op medicijnen, 
... dienen steeds aan ons meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de 
eerste ochtend voor de aanvang van het kamp!

• foto’s van hun kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te 
publiceren. Gelieve voor de start van de themadagen te mailen naar 
info@sportyvzw.be indien u dit niet wenst!

Geen enkel kind mag de kamplocatie alleen verlaten. Indien uw zoon of 
dochter alleen naar huis mag, vragen we om een schriftelijke toelating 
mee te geven met uw kind.

Fiscaal Attest
De kampen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De 
aftrek van de kosten voor vakantieopvang is begrensd tot €11,20 per 
opvangdag en per kind. 

OPGEPAST!

U verkrijgt uw fiscale attesten van 2019, begin 2020 per post!

Verloren voorwerpen
Sporty Creactief vzw is niet verantwoordelijk voor verlies en/
of beschadiging van eigen materiaal, kledij, geld en waardevolle 
voorwerpen.

Al de verloren voorwerpen blijven gedurende de hele vakantie op de 
locatie liggen waar ze verloren zijn gegaan.

Na de vakantie kan u de verloren voorwerpen terugvinden op het 
Sporty secretariaat. De verloren voorwerpen worden gedurende vijf 
weken bijgehouden.

Mee te brengen
Voor de pauzes een stuk fruit, koekje en/of een drankje. Een lunchpakket 
voor ‘s middags. Sporty Creactief vzw verkoopt enkel drank tijdens de 
middagpauzes voor kinderen van de lagere school en de tieners. Voor 
de kleine pauzes moet er zelf drank worden meegenomen. Alle kinderen 
hebben wel steeds de mogelijkheid om water van de kraan te drinken 
(bekers staan ter beschikking of we vullen de drinkbus bij).

Materiaal
Sporty Creactief vzw beschikt over heel veel sport- en themamateriaal. 
Het gebruik hiervan is uiteraard in de prijs inbegrepen. De soms 
hogere kostprijs van de themadagen zit vooral in de aankoop van niet-
herbruikbaar materiaal en/of huurkosten.

Verzekering
In de toetreding tot Sporty Creactief vzw zit automatisch een 
verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 
vervat. Deze verzekering geldt voor al onze activiteiten, dus ook voor 
de themadagen.

NOODGEVALLEN

Tijdens de schoolvakanties is het Sporty secretariaat gesloten. Indien u 
ons voor dringende gevallen wil bereiken, kan u ons bellen: 

0494 17 26 18 (enkel tijdens schoolvakanties)
Voor niet-dringende zaken kan u een mail sturen naar 

KAMPEN@SPORTYVZW.BE
Wij proberen deze mails zo snel mogelijk te beantwoorden.

info



Veel leesplezier!

HALLO!
IN DEZE BROCHURE VIND JE ONZE

THEMADAGEN
TIJDENS DE PAAS- EN ZOMERVAKANTIE

Onze themadagen zijn educatieve dagen rond sport en spel, expressie, crea, muziek, ... 
voor alle kinderen van 3 tot 14 jaar. Of het nu draait rond koken, tovenaars, toneel of 

circus, ... steeds vind je hier een mix van verbeelding, creativiteit en allerlei vaardigheden. 
Alle themadagen vinden plaats in de gebouwen van Syntra Leuven.
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