J O E P I E , - - M E T - - S P O R T Y - - O P - - K A M P !

Wie, wat en wanneer?

HERFST-, KERST- EN KROKUSVAKANTIE 2019-2020

Tijdens alle schoolvakanties biedt Sporty kampen en themadagen aan
voor alle kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar. Onze kampen staan voor
aangename en ontspannen weken rond sport en spel, crea, educatieve of
andere thema’s. De doelstellingen en uurregelingen van de kampen zijn
steeds aangepast aan de leeftijdsgroep.
De begeleiding gebeurt steeds door pedagogisch en didactisch geschoolde
lesgevers met hun eigen specialisatie. Voor de specifiekere kampen
wordt dit team aangevuld met monitoren die zich in die vaardigheden
specialiseerden.
Op elke kamplocatie is steeds een kampverantwoordelijke aanwezig,
waar je met al je vragen, suggesties, opmerkingen, ... terecht kan. De
kampverantwoordelijke draagt steeds een zwarte Sporty T-shirt of pull.
De andere lesgevers zijn herkenbaar door een gele T-shirt (lesgevers
kleuterkampen) of een blauwe T-shirt (lesgevers kampen +6 jaar).

Uurregeling:

‘Grote bengels’-kampen: 9u tot 16u.
Opvang ‘grote bengels’-kampen: 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
Grote bengels-kampen zijn kampen voor kleuters die in de 3de
kleuterklas zitten of net achter de rug hebben.
De eerste ochtend van een kamp moet er veel gebeuren! Daarom vragen
we iedereen ten laatste aanwezig te zijn om 8.45u.

SPORT- EN THEMAKAMPEN VOOR KLEUTERS

Neem een vliegende start
Kies voor een praktijkgerichte opleiding

BON -10%
*Bon geldig tot 30/11/2019. Bon onder voorwaarden niet
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers,
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS,
tennisballen en -accessoires, besnaringen
en
skiverhuur
en
-onderhoud.

www.syntra-ab.be

Met vragen kan u terecht bij Sporty Creactief vzw
Ernest Solvaystraat 2 • 3010 Kessel-Lo
016 25 72 09 • info@sportyvzw.be

Campus Leuven
Geldenaaksebaan 327
3001 Leuven

Kleuterfun in de namiddag:

Voor de kleuters die in de namiddag ook graag op kamp blijven, ontwikkelde Sporty
‘Kleuterfun’. Na het kamp begeleiden de Sporty-monitoren hen naar onze kleuterklas
waar er een autohoek, winkeltje, poppenhoek, knutselhoek, boekenhoek, rusthoek,
puzzelhoek, ... voor hen klaar staan. Tussen 16u en 17u mag je je kindje daar ophalen. Om
17u sluiten we de deuren.
De kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een kampje in de sporthal van KesselLo of sporthal Boudewijnstadion Kessel-Lo zijn welkom in onze speelklas in Basisschool
Ter Beuke
3010 Kessel-Lo

OPGELET: wil je je kindje inschrijven voor de kleuterfun in Ter Beuke, vergeet deze
optie dan niet aan te klikken tijden het online inschrijven!
De kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een themadag in Basisschool De Bron
Leuven zijn automatisch ingeschreven voor de kleuterfun in de namiddag op dezelfde
locatie. Deze themadagen zijn dus steeds hele dagen.

Heb je een leuk kamp gevonden? Schrijf je dan snel in! Het aanmaken van
een online account is hiervoor noodzakelijk. Dit kan je best al op voorhand
doen zodat je profiel volledig klaar staat op de inschrijvingsdag.
INSCHRIJVEN MET ABONNEMENT
Gezinnen die een kampenabonnement hebben, krijgen voorrang.
Woensdag 25 september vanaf 10 uur kunnen zij inschrijven.
Een abonnement bestaat uit minstens 10 kampen per familie of minstens
5 kampen per kind en zijn daarmee speciaal gericht naar grote gezinnen
of voor kinderen die regelmatig deelnemen. Daarnaast krijg je ook 10%
korting op de basiskampprijs! Een abonnement is één schooljaar geldig en
u kan deze kopen tot 12 januari of tot de voorraad strekt. Meer info over
het abonnement vindt u op www.sportyvzw.be
INSCHRIJVEN ZONDER ABONNEMENT
Gezinnen zonder kampenabonnement kunnen woensdag 2 oktober
vanaf 20 uur inschrijven. Daarna kan je met jouw account steeds online
inschrijven.
Wie nog geen lid is, wordt het automatisch bij z’n eerste inschrijving. In
de toetreding tot Sporty zit automatisch een verzekering lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid vervat op schooljaarbasis
(01/09 - 31/08). Het lidgeld bedraagt €12 voor het eerste kind van een
gezin en €8 vanaf het tweede kind van een gezin.

Meer info en inschrijvingingen via onze website

W W W . S P O R T Y V Z W . B E

Bij inschrijving geven de ouders aan Sporty 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 de kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren.
Gelieve te vermelden indien je dit niet wenst.

Annulatie:

Je kan tot 1 week na inschrijven zelf kosteloos annuleren via jouw online account. Vanaf
1 week na inschrijven, kan je dit niet meer zelf. Je kan dan annuleren door telefonisch of
per mail contact met ons op te nemen.
MET MEDISCH ATTEST

Niet aanwezige dagen (minimaal 3 dagen per kamp afwezig zijn) worden terugbetaald
min 25% administratiekosten.
ZONDER MEDISCH ATTEST

- Tot 3 weken voor het kamp: volledige terugbetaling min 25% administratiekosten.
- Minder dan 3 weken voor het kamp: geen terugbetaling.

Noodnummer:

Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat gesloten. Voor DRINGENDE kampgerelateerde zaken kan je ons bellen op het noodnummer:
0494 17 26 18
Voor niet-dringende zaken kan je een mail sturen. Wij proberen alle mails zo snel mogelijk
te beantwoorden.
kampen@sportyvzw.be

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

DIT INITIATIEF WORDT GESTEUND
DOOR STAD LEUVEN.

Verantwoordelijkheid:

Inschrijven:

10% K O R T I N G !

Voor al onze kampen makkelijke kleding. Voor de kampen met zwemmen natuurlijk
ook een zwempak en handdoek. Vergeet geen koekje, drankje, stukje fruit, ... voor
tijdens de pauzes en voor ‘s middags een lunchpakket. Bij kleuters is reservekledij geen
overbodige luxe. Indien je iets specifieks nodig hebt, staat dit op de website en krijg je
voor aanvang van het kamp een extra brief per mail toegestuurd.

Rerum Novarumlaan 1

Kleuterkampen: 9u tot 12u.
Opvang kleuterkampen: 8u tot 9u en van 12u tot 13u.

HOERA WE KRIJGEN

Mee te brengen:

INSCHRIJVEN--2--OKTOBER VANAF--20--UUR

ALLE SPORTYKAMPEN VOOR KLEUTERS TIJDENS DE HERFST-, KERST- EN KROKUSVAKANTIE 2019 – 2020.
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HE01 Koken is kinderspel

HE04 Minisportkamp met zwemmen

KE12 D

€ 54

HE11 Minisportkamp met gym

€ 47

Maandag: HET01 Op stap in de jungle

€ 23

Dinsdag: HET02 1001 Ballen

€ 23

Woensdag: HET03 Alles op wieltjes

€ 23

Donderdag: HET04 Dino’s en draken

€ 23

€ 27

KE02 Minidisco

€ 31

STADION
KESSEL-LO

KE09 Overal blokken

€ 31

DE KRAAL

KE12 De kleutertekenschool
(i.s.m. Sandrine Lambert - jeugdauteur)

€ 31

KESSEL-LO

€ 47

HE05 Mini play factory

KE01 Minisportkamp met zwemmen

SPORTHAL

€ 59
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KOKEN IS KINDERSPEL: Met koksmuts op en keukenshort aan
maken we de lekkerste gerechten. Roeren, stoven, bakken, proeven
en smullen! Afgewisseld met sport en spel.

OVERAL BLOKKEN: Bouwen met houten blokken, bouwen met duplo, bouwen met
WESCOblokken,… Een bouwkamp voor kleuters die hun creativiteit graag de vrije
loop laten gaan. Een 2-daagse voor echte bouwers! Afgewisseld met sport en spel.

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. Afgewisseld met sport en spel.

KERSTVAKANTIE

DER

30 DECEMBER T.E.M. 31 DECEMBEr (2 dagen !)
Geboortejaren 2014 t.e.m. 2016* (* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)
BOUDEWIJNSTADION
KESSEL-LO

KE15 Holderdebolder

€ 31
DAT MOET REYNAERT ZIJN: Wie zorgt steeds voor ellende? Dat moet Reynaert zijn. Die vos
is het rosse gevaar. Hij mept, bedriegt, belazert de boel keer op keer. Wie windt je om je vinger?
Dat moet Reynaert zijn. Zijn leugens zijn briljant al was het waar. Soms denk je misschien, ik zal
die schurk wel doorzien. Nee, dat lukt niet bij Reynaert! Afgewisseld met sport en spel.
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KROKUSVAKANTIE

2 januari t.e.m. 3 januari (2 dagen !)
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! Afgewisseld met sport en spel.

Geboortejaren 2014 t.e.m. 2016* (* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

MINI PLAY FACTORY: We puzzelen en spelen alles in reuzegroot formaat: een
reuzegroot ganzenbord, mega memory . We spelen met clics, duplo en softlego,
want spelen is fijn! Afgewisseld met sport en spel.
SPORTYFUN: Deze 2-daagse staat er een mix van allerlei activiteiten op het programma.
Je zoon/dochter zal zich volledig kunnen uitleven met 1001 ballen en atletiekmateriaal.
Verder krijgen de kleuters een bewegingsparcours aangeboden met wescoblokken.

Op de locaties Sporthal Kessel-Lo en Boudewijnstadion Kessel-Lo kan je je
kleuter inschrijven voor de kleuterfun (= opvang in de namiddag). Vergeet deze
optie niet aan te klikken tijdens het online inschrijven (plaatsen zijn beperkt).
Op de locatie De Bron Leuven kan je je kleuter per themadag inschrijven. Dit
zijn steeds hele dagen. Een kleuterthemadag bestaat uit een voormiddag in
het voorgestelde thema, in de namiddag gaan ze naar de kleuterfun (zie uitleg
keerzijde).
De kampen in Sporthal Kessel-Lo en Boudewijnstadion Kessel-Lo worden
georganiseerd in samenwerking met Tofsport Leuven. Inschrijvingen via www.
sportyvzw.be

Wist je dat... je op onze website een handige kampkiezer vindt? Maak een account aan en ontdek de kampen die
we organiseren. Je kan hierbij selecteren op geboortejaar, locatie, periode, ... je ziet steeds voor welke kampen we
nog vrije plaatsen hebben. Bekijk de website voor meer informatie en uitleg van alle kampen!

W W W . S P O R T Y V Z W . B E

24 FEBRUARI T.E.M. 28 FEBRUARI

SPORTHAL
KESSEL-LO
MP
KE27 JU

KE20 De techniekfabriek

€ 34

KE21 Sportyfun

€ 31

STADION
KESSEL-LO

KE26 Jumpen

€ 31

DE KRAAL

KE30 De kinderboekenhoek
(i.s.m. Sandrine Lambert - Jeugdauteur)

€ 31
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Geboortejaren 2014 t.e.m. 2016* (* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)
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KR01 Dat moet Reynaert zijn!
(i.s.m. Theater Spoor 6)

€ 66

KR07 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

KR08 Holderdebolder

€ 66

KR02 Minisportkamp met gym

€ 58

KR03 Balanceren op één been

€ 62

Maandag: KRT01 Welkom op de boerderij

€ 23

Dinsdag: KRT02 Jumpen

€ 23

Woensdag: KRT03 Minidisco

€ 23

Donderdag: KRT04 We slaan er op los

€ 23

Vrijdag: KRT05 De techniekfabriek

€ 23
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WELKOM OP DE BOERDERIJ: Boer Teun woont op de boerderij. Weet jij welke
dieren er allemaal op boer Teun zijn boerderij wonen? We luisteren naar verhalen
en knutselen leuke boerderijdiertjes. Afgewisseld met sport en spel.

DE TECHNIEKFABRIEK: Professor Proefje is op zoek naar assistenten om
samen te experimenteren met techniek en wetenschap. Een tweedaagse vol
experimenteren, creëren, ontdekken en bewonderen. Afgewisseld met sport en spel.

