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Wie, wat en wanneer?

Mee te brengen:

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.

Kleuterfun in de namiddag:

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.

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.

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.

HERFST-, KERST- EN KROKUSVAKANTIE 2020-2021

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).

De kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een kampje in de sporthal van Kessel-Lo of
Boudewijnstadion Kessel-Lo zijn welkom in onze speelklas in Basisschool Ter Beuke
Rerum Novarumlaan 1

Uurregeling:

3010 Kessel-Lo

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

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 eerste ochtend van een kamp moet er veel gebeuren! Daarom vragen we
iedereen ten laatste aanwezig te zijn om 8.45u.

Corona:

SPORT- EN THEMAKAMPEN VOOR KLEUTERS

HOERA WE KRIJGEN

Neem een vliegende start
Kies voor een praktijkgerichte opleiding

10

%

NIEUW!

Wij hanteren tijdens de herfst-, kerst-, en krokuskampen dezelfde “Coronamaatregelen” als tijdens de zomervakantie: we werken in bubbels, hebben extra
aandacht voor hygiëne en het wassen van de handen voor en na elke pauze, ben je
ziek dan blijf je thuis, ... Zo maken wij de Sportykampen Corona-proof.

KORTING!

BON -10

%

01/12/2020 Bon onder voorwaarden niet
*Bon geldig tot 30/11/2019.
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers,
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS,
tennisballen en -accessoires, besnaringen
en
skiverhuur
en
-onderhoud.

Met vragen kan u terecht bij Sporty Creactief vzw
Ernest Solvaystraat 2 • 3010 Kessel-Lo

Geldenaaksebaan 327
3001 Leuven

Inschrijven:

Verantwoordelijkheid:

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 30
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 op grote gezinnen of voor kinderen die
regelmatig deelnemen. Daarnaast krijg je ook 10% korting op de basiskampprijs!
Een abonnement is één schooljaar geldig en je kan deze kopen tot 12 januari of tot
de voorraad strekt. Meer info over het abonnement vind je op www.sportyvzw.be
INSCHRIJVEN ZONDER ABONNEMENT

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

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

Op de Scheutsite in Kessel-Lo bieden we themadagen aan voor kleuters. Hierbij hanteren
we dezelfde uurregeling als onze kampen. Hier kan je je per dag inschrijven voor een bepaald
thema. Deze thema’s worden ook steeds gecombineerd met sport en spel.

www.sportyvzw.be/coronavirus

016 25 72 09 • info@sportyvzw.be

Campus Leuven

T hemadagen in Scheut Kessel-Lo

De kleuters die deelnemen aan een themadag in De Scheut Kessel-Lo zijn automatisch
ingeschreven voor de kleuterfun op dezelfde locatie. Deze themadagen zijn dus steeds hele
dagen.

Gezinnen zonder kampenabonnement kunnen woensdag 7 oktober vanaf 20 uur
inschrijven. Daarna kan je met jouw account steeds online inschrijven.

www.syntra-ab.be

DIT INITIATIEF WORDT GESTEUND
DOOR STAD LEUVEN.

W W W . S P O R T Y V Z W . B E
INSCHRIJVEN--7--OKTOBER

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 kamp-gerelateerde
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

VANAF--20--UUR

ALLE SPORTYKAMPEN VOOR KLEUTERS TIJDENS DE HERFST-, KERST- EN KROKUSVAKANTIE 2020-2021
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KERSTVAKANTIE WEEK 1
21 DECEMBER T.E.M. 24 DECEMBER (4 dagen !)
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HE01 Minisportkamp met zwemmen

SPORTHAL
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HE02 Circus Krokofant

€ 65

HE08 Minisportkamp met gym

€ 58
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HE12 Muziyoga

PUTKAPEL WILSELE

i.s.m. Piejaanoo

€ 84

KE01 Blokkenbouwdoos

€ 56

Geboortejaren 2015

RELD

SPORTHAL
KESSEL-LO

HERTOG KAREL

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

KE02 De bouwfabriek

€ 56

Geboortejaren 2017* - 2016 - 2015 (* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)
BOUDEWIJN-

HET02

KOEKIE

MO N

JES
STERT

SCHEUT
KESSEL-LO

Ma. HET01 Circus Krokofant

€ 23

Di. HET02 Koekiemonstertjes

€ 23

STADION
KESSEL-LO
PAKKET
HEW01

Woe. HET03 School voor hekserij
en hocus pocus

€ 23

Do. HET04 Blokkenbouwdoos

€ 23

Vrij. HET05 Later als ik groot ben

€ 23

DE KRAAL
CENTRUM HERENT

BLOKKENBOUWDOOS: Zet je helm maar op!
Met onze kruiwagens gaan we aan de slag. We
bouwen met houten blokken, duplo, wescoblokken,
bananendozen en andere dozen. Een kamp voor
kleuters die hun creativiteit graag de vrije loop laten.
Een week voor echte bouwers. Afgewisseld met
sport en spel.

KE08 Minisportkamp met gym

€ 49

KE12 De (w)onderwaterwereld

€ 56

DE BOUWFABRIEK: Zet je helm maar op!
Bouwen met mega Legoblokken, Wescoblokken
en met Kiditech kunnen de kleuters de gekste
en leukste constructies bouwen. Een week
voor toekomstige ingenieurs! Afgewisseld met
sport en spel.

DE (W)ONDERWATERWERELD:
Samen ontdekken we deze
week wat er allemaal te beleven valt
in de diepe blauwe zee. Het wordt
een ontdekkingsreis doorheen alle
hoekjes en kantjes van de zee met
veel knutselplezier en sport en spel.
Een avontuurlijke duik diep in de
zee! Afgewisseld met sport
en spel

BEESTIGE
YOGA:
Kom
en
beleef
een
beestige yogaweek vol rustige,
beweegmomenten. We vullen onze
week met yogadieren en beleven
sfeervolle momentjes. Aan het einde
van de dag maken we samen nog een
‘vergeet-me-nietje’ om mee naar
huis te nemen. Afgewisseld
met sport en spel. I.s.m.
een
professionele
docente
MUZIKALE REIS ROND DE WERELD: Tijdens deze reis ontdekken we muziek en

€ 105

instrumenten uit alle hoeken van de wereld. We gaan aan de slag met onze stem, maar ook met echte
muziekinstrumenten. Samen met onze vrienden maken we er een muzikaal feest van! Afgewisseld met sport
en spel. I.s.m. Piejaanoo
MUZIYOGA: Op een speelse manier ontdekken we muziek en yoga
door spelletjes, liedjes, ademoefeningen, bewegingsopdrachten,
improvisaties, concentratie- en ontspanningsoefeningen, ... We
werken rond een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de
kinderen. Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. Piejaanoo

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!

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).
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28 december t.e.m. 31 december (4 dagen!)

15 FEBRUARI T.E.M. 19 FEBRUARI

Geboortejaren 2017* - 2016 - 2015 (* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)
SPORTHAL
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.

KESSEL-LO
KE26
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DE KRAAL
CENTRUM HERENT

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

MINI
PLAY FACTORY:
We spelen deze week
een heleboel leuke spelletjes!
Binnenspelletjes,
buitenspelletjes
en gezelschapsspelletjes. We puzzelen
en spelen 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.

€ 49

KE16 Holderdebolder

€ 58

KE22 Mini play factory

€ 56

KE26 Feestje bouwen

€ 56
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FEESTJE BOUWEN: Toeters en bellen, kaarsjes en bretellen, zet je feestneus
maar op en lachen geblazen. We versieren de kerstboom, gaan op zoek naar
paaseitjes, zetten ons schoentje voor de Sint en vieren carnaval. We wensen
elkaar een zalige kerst of een vrolijk Pasen en vieren onze verjaardag, hip
hip hip… hoera! Onze versiering maken we zelf en dan…mogen wij de
feestvarkens zijn! Op welk feest hoort er geen taart? Afgewisseld met sport
en spel.

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

DOE

SPORTHAL
KESSEL-LO

BOUDEWIJNSTADION
KESSEL-LO

Op de locatie Scheut Kessel-Lo kan je je kleuter per themadag inschrijven. Dit
zijn steeds hele dagen. Een kleuterthemadag bestaat uit een halve dag in het
voorgestelde thema, en een halve dag kleuterfun (zie uitleg keerzijde).

KE15 Minisportkamp met zwemmen

Geboortejaren 2017* - 2016 - 2015 (* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)
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€ 58

KR02 Beestige yoga

€ 69

KR09 Holderdebolder

€ 66

DE KRING

KR13 Kom naar Dokter Dieter Doe

KESSEL-LO

i.s.m. Theater Spoor 6

DE KRAAL DEN
DOREN HERENT

KRT04

KR01 Minisportkamp met zwemmen

SCHEUT
KESSEL-LO

€ 72

KR19 Muzikale reis rond de wereld

€ 84

i.s.m. Piejaanoo
Ma. KRT01 Pinguins en eskimo’s

€ 23

Di. KRT02 Holderdebolder

€ 23

Woe. KRT03 Superhelden

€ 23

Do. KRT04 Sportymove

€ 23

Vrij. KRT05 Reis rond de wereld

€ 23

KOM NAAR DOKTER DIETER DOE: Tandpijn aan je dikke teen? Bilgriep?
Pudding in je hoofd? Dan moet je naar de nieuwe dokter Dieter Doe. Eindelijk
een dokter waar alle kinderen met plezier naar uitkijken. Zijn dokterspraktijk
is nog helemaal niet klaar en al snel blijkt dat Dieter Doe geen gewone dokter
is. Toch zijn de kinderen maar al te graag patiënt bij deze ongewone huisarts.
Geen zalven, geen siropen, geen pillengedoe…! I.s.m. Theater Spoor 6

PAKKET
KRW01
€ 105

