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In deze folder vindt u alle sport -en themakampen die wij organiseren
in het sportcomplex van de Vrije Universiteit Brussel tijdens de zomervakantie 2020.
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Tijdens de zomervakantie biedt Sporty sport -en themakampen aan voor alle kinderen en
jongeren van 3 tot 12 jaar. Deze kampen zullen doorgaan in het sportcomplex van de Vrije
Universiteit Brussel. 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.
INSCHRIJVEN KAN VANAF
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.
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Deze kampen vinden plaats in de gebouwen van Sportcomplex VUB, Triomflaan 8, 1040 Elsene.

Meer info kan u vinden op onze website

SPORTYVZW.BE/VUB
Deze brochure is een overzicht van ons aanbod. Vanaf pagina 4 kan u de omschrijving van elk
kamp terugvinden. Elk kamp zal afgewisseld worden met sport en spel waardoor we steeds een
halve dag werken rond het voorgestelde thema. Op pagina 6 vindt u een overzichtelijk schema
en kan u gemakkelijk de gepaste activiteit uitzoeken voor uw kind.

Met vragen kan u 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.
Inschrijven kan via www.sportyvzw.be/vub/inschrijven
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inleiding

inleiding
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OMSCHRIJVING KAMPEN KLEUTERS

Circus Krokofant

Het dierencircus “Krokofant” is weer in het
land. Maar de circusdirecteur heeft een groot
probleem: alle dieren in het circus zijn ziek! Wie
helpt de circusdirecteur? Deze week kruipen de
kinderen in de huid van een aantal circusdieren
en oefenen allerlei trucjes. Een themakamp
vol gymnastiek, acrobatie, crea, ... Natuurlijk
nodigen we iedereen de laatste dag uit om eens
een kijkje te nemen in ons circus. Afgewisseld
met sport en spel.

Holderdebolder

Kruipt, springt, klimt, klautert je kleuter graag?
Dan wordt deze week zeker een leuke ervaring!
Je kleuter zal zich kunnen uitleven, rent zich rot
en krijgt elke dag een ander bewegingsparcours
aangeboden. Die parcours worden gemaakt uit
Wescoblokken. Dat zijn schuimrubberen figuren
in allerlei vormen en kleuren, speciaal ontworpen
voor kleuters. De kleuters gaan ook elke dag
springen op de Sportyspringkastelen. Pret
verzekerd! Afgewisseld met sport en spel.

OMSCHRIJVING KAMPEN LAGERE SCHOOL

Breakdance

Altijd al eens willen breakdancen, maar geen idee
hoe je met al deze moves begint? Wij kunnen
jou dit leren zodat jij op het einde van het kamp
een echte B-boy of B-girl bent. Er zijn veel
verschillende stijlen en moves, dus het maakt
niet uit als je geen ervaring hebt. We leren je
zowel de rechtstaande dansbewegingen als de
acrobatische trucs, en op het einde houden we
een grote battle waar je jouw dansmoves kan
showen! Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Spray & Play
Eventueel mee te brengen: muts, makkelijke
kledij, zweetbandjes

Jump around

Een knotsgek sport- en springkamp waarin je je
helemaal kan uitleven! Elke dag verschillende
activiteiten op opblaasbare structuren waar
je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord.
De ene dag een springkasteel met glijbanen,
de andere dag een opblaasbaar levensgroot
kickerspel. Jumpen is ver- en hoogspringen, maar
ook ‘springen’ op muziek! Om de week met een
knaller af te sluiten, gaan we op vrijdag op uitstap
naar een trampolinepark. Dit is met andere
woorden een sportweek die eruit springt voor
alle kinderen met veel energie! Afgewisseld met
sport en spel.

Mini Play Factory

Welkom in onze Mini Play Factory! We spelen
deze week een heleboel leuke spelletjes!
Binnenspelletjes,
buitenspelletjes
en
gezelschapsspelletjes. We puzzelen en spelen
alles in reuzegroot formaat. Een reuzegroot
ganzenbord, mega memory. We bouwen
knikkerbanen, spelen met clics, duplo en
softlego, want spelen is fijn! Afgewisseld met
sport en spel.
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Superhelden

Iedereen heeft wel een held of heldin! Jij
toch ook?! Deze week maken we onze eigen
heldenmaskers, gaan we op zoek naar onze
superkrachten en maken we een eigen
superheldentoverdrank! Een verkleedpartijtje
mag uiteraard niet ontbreken. Stap jij in de
voetsporen van jouw superheld? Afgewisseld
met sport en spel.

Omschrijvingen kampen kleuters

Aquafun en omnisport

Doe je zwembroek maar aan, want in dit
kamp gaan we elke dag spelen in het water.
Waterestafettes,
hinderniszwemmen,
waterpolo, waterspelen ... Een week boordevol
zwembadplezier met verschillende opblaasbare
structuren! Afgewisseld met sport -en spel.

Omschrijvingen kampen lagere school

Olympische spelen

Het is weer zover: 2020. De vlam wordt
ontstoken, de vlag met 5 gekleurde ringen
wappert. Citius, altius, fortius (sneller, hoger,
sterker). We verleggen onze grenzen in
verschillende disciplines, op zoek naar die
Olympische medaille. Al zeiden de Grieken:
deelnemen is belangrijker dan de overwinning!
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AUGUSTUS

INSCHRIJVEN

zomerkampen

EERSTE INSCHRIJVINGEN VOOR DE KAMPEN IN DEZE FOLDER:

3 augustus t.e.m. 7 augustus
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geboortejaren 2017* - 2016 - 2015 - 2014
SPORTCOMPLEX
VUB

VUB01 Circus Krokofant

€ 114

VUB02 Holderdebolder

€ 116

LET OP!

ONLINE INSCHRIJVEN VIA
WWW.SPORTYVZW.BE/VUB/INSCHRIJVEN

geboortejaren 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008
SPORTCOMPLEX
VUB

VUB03 Breakdance

€ 131

VUB04 Jump around

€ 156

zomerkampen
10 augustus t.e.m. 14 augustus
geboortejaren 2017* - 2016 - 2015 - 2014
SPORTCOMPLEX
VUB

VUB05 Mini Play Factory

€ 114

VUB06 Superhelden

€ 114

Online inschrijven

Gebeurt steeds via het online formulier
dat u kan terugvinden op:

geboortejaren 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008
SPORTCOMPLEX
VUB

VUB07 Aquafun en omnisport

€ 138

VUB08 Olympische spelen

€ 119

WWW.SPORTYVZW.BE/VUB
U kan één formulier per kind gebruiken
om al uw inschrijvingen te doen.

*OPGELET: effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp!

Prijs
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planningsoverzicht

Betaling

U ontvangt via mail een betalingsformulier.
We vragen om dit binnen de twee weken te
betalen.

Annulatie
MET MEDISCH ATTEST

Niet aanwezige dagen worden terugbetaald
min 25% administratiekosten.
ZONDER MEDISCH ATTEST

Zie schema (pagina 6).

- Tot de start van de activiteit: volledige
terugbetaling min 25% administratiekosten.

Personeelsleden VUB krijgen €7 korting
per kamp.

- Na de start van de activiteit: geen
terugbetaling.

inschrijven
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NUTTIGE INFORMATIE

NUTTIGE INFORMATIE
Onze kampen zijn educatieve dagen rond sport en spel, expressie, crea, muziek, ...
voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar.

Locatie

Alle kampen vinden plaats in de gebouwen
van Sportcomplex VUB, Triomflaan 8,
1040 Elsene.

Verantwoordelijkheid

Uurregeling

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

8u - 9u: opvang

9u - 12u: activiteiten
12u - 13u: middagpauze
13u - 16u: activiteiten

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.
WIE IS WIE:

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

Lidgeld en verzekering

Wie nog geen lid is, wordt automatisch
lid bij z’n eerste inschrijving. De bijdrage
hiervoor bedraagt 12 euro per schooljaar
(1/09 – 31/08) voor het eerste kind van
een gezin en 8 euro per schooljaar voor
de volgende kinderen. Hierin zit een
verzekering lichamelijke ongevallen en
burgelijke aansprakelijkheid vervat.
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16u - 17u: opvang

Materiaal
Sporty Creactief vzw beschikt over heel
veel sport- en themamateriaal. Het gebruik
hiervan is uiteraard in de prijs inbegrepen.

Verloren voorwerpen

Een jas, pet of trui verloren? Alle
voorwerpen blijven op de locatie liggen. Na
de vakantie kan u de verloren voorwerpen
terugvinden op het Sporty secretariaat.

• 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 te mailen naar info@sportyvzw.be
indien u dit niet wenst.

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 kampweken)
Voor niet dringende zaken kan u een mail
sturen naar kampen@sportyvzw.be.
Wij proberen deze mails zo snel mogelijk
te beantwoorden.

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

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 kampdag en per kind.
OPGEPAST!

U krijgt uw fiscale attesten van 2020, begin
2021 per post!

Mee te brengen

Voor de pauzes een koekje en/of een
drankje. Een lunchpakket voor ‘s middags.

nuttige informatie

nuttige informatie
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HALLO!
In deze brochure vindt u de

sport -en themakampen
sportcomplex vrije universiteit Brussel
van 2020

Veel leesplezier!
Met vragen kan u terecht op ons secretariaat
Ernest Solvaystraat 2 - Kessel-Lo
016 25 72 09
kampen@sportyvzw.be

Meer info kan u vinden op de website

WWW.SPORTYVZW.BE

