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Onze opvangdagen zijn educatieve dagen rond sport en spel, expressie, crea, muziek, ... voor 
alle kleuters van wie mama of papa werkzaam is bij KU Leuven. Of het nu draait rond koken, 
tovenaars, toneel of circus ... we bieden steeds een mix van verbeelding, creativiteit en allerlei 
vaardigheden. Deze dagen verlopen steeds in een aangename, ontspannen sfeer, met maximale 
aandacht voor het eigen creatief denken en veiligheid.
 
Deze dagen vinden plaats in de gebouwen van De Klare Bron, Jules Vandenbemptlaan 14, 3001 
Heverlee.
 
Deze brochure is een overzicht van ons aanbod. Achteraan (pag. 14 en 15) vindt u een 
overzichtelijk schema en kan u gemakkelijk de gepaste activiteit uitzoeken voor uw kind.

OMSCHRIJVINGEN OPVANGDAGEN
Vanaf pag. 4 kan u de omschrijving van elke themadag vinden. We werken een halve dag rond 
het voorgestelde thema, de andere halve dag kan uw kleuter naar hartenlust spelen in onze 
Sporty kleuterklas. 
Voor meer info kijk op pag. 17.

Inschrijven kan via www.sportyvzw.be/ku-leuven. We werken vanaf dit jaar met een nieuw 
inschrijfsysteem. Voor meer info over online inschrijven zie pag. 16.

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 folder vinden jullie alle opvangdagen die wij organiseren 
tijdens de zomervakantie 2021.

OVER SPORTY OPVANGDAGEN

OMSCHRIJVINGEN OPVANGDAGEN

OVERZICHTSCHEMA OPVANGDAGEN

INSCHRIJVEN
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EERSTE INSCHRIJVINGEN VOOR DE OPVANGDAGEN IN DEZE FOLDER: 

WOENSDAG 6 JANUARI 2021 VANAF 20U
ZIE PAG. 16 VOOR MEER INFO OVER ONLINE INSCHRIJVEN
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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?

Bij de politie
Snel, houd de dief! We helpen vandaag Pol de 
politieman. We regelen het verkeer, proberen de 
boeven te vatten en knutselen zelfs onze eigen 
handboeien. Een dag voor echte durvers!

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? Dan balanceren 
we op één been! We springen met springzakken, 
lopen op loopklossen ... Vandaag een mix van 
heel veel verschillende evenwichtsoefeningen!

DATUM

26/07

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

Blokkenbouwdoos
Bouwen met grote en kleine dozen, duploblokken, 
houten blokken en ook de grote legoblokken 
mogen niet ontbreken. Vandaag sporten en 
spelen we met dozen.

Circus Krokofant
Samen met de circusdirecteur gaan we allerlei 
circuskunstjes oefenen. Jongleren met doekjes, 
draaien met bordjes … We worden een echte 
circusacrobaat.

DATUM

22/07

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 helpen vinden? Een dag 
vol experimenteren, creëren, ontdekken en 
bewonderen.

DATUM

14/07

DATUM

11/08

DATUM

06/08

DATUM

19/08

DATUM

17/08

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

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.

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

Hoera “t is feest!
Je eigen feestversiering maken, toeters en bellen 
knutselen, feesttafels versieren, slingers en 
ballonnen hangen … Deze dag sluiten we af met 
een echt feest!

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!

Het kraaiend kinderkoor
Wauw, wat een engelenstemmen hoor ik daar?! 
Het zijn de kleuters die de mooiste liedjes zingen! 
Klap eens in je handjes, in de maneschijn, altijd 
is kortjakje ziek; welke liedjes kennen jullie? Als 
echte zangers en zangeressen oefenen we voor 
de heuse show. Komen jullie ook kijken?!

DATUM

07/07

DATUM

05/08

DATUM

15/07

DATUM

10/08

DATUM

20/08

DATUM

07/07

Diep in de zee
Blub, blub ... vandaag begeven we ons diep in 
de zee. We vertoeven tussen allerlei mooie 
vissen. Maar opgepast want wie weet zijn er ook 
gevaarlijke haaien! Vandaag maken we kennis 
met de verschillende soorten vissen. 

DATUM

05/07

DATUM

13/07

Dierenplezier
Welkom in de wondere dierenwereld. Ben jij ook 
zo zot op de prachtige kleuren van de pauw of 
ben je meer te vinden voor de stoere manen van 
de leeuw? Vind je een konijn echt onwijs schattig 
of kijk je liever naar de gekke bekken van de aap? 
Een creactieve dag voor echte dierenvrienden. 
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Ik word kunstenaar
Vandaag ontpoppen we ons tot echte kunstenaar! 
We beleven de wereld van de kunst en leren 
enkele creatieve techniekjes. De kunstige 
knutselactiviteiten wisselen we af met actieve 
spelletjes rond kleur en vorm.

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

Kranen en graafmachines
Als een echte Bob(ette) de bouwer graven we 
vandaag in het zand. We nemen plaats achter een 
graafmachine en maken kunstwerken in zand. 
Wie is het behendigst met de kraan?

Kriebelbeestjes
Zin om een hele stoet van schitterende beestjes 
(grijs, zwart, bruin) met je eigen ogen te zien? 
Kom het proberen! Je vindt haast onder iedere 
steen een minidierentuin. Vandaag ontdekken 
we de wereld van de kleinste diertjes onder ons. 
Een vergrootglas, boeken en alles wat een echte 
kriebelvriend nodig heeft, zullen er vandaag zijn. 

DATUM

30/07

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.

DATUM

23/07

DATUM

16/07

DATUM

28/07

DATUM

01/07

DATUM

18/08

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

DATUM

06/07

Kleine dappere indiaan
Ben jij ook een kleine dappere indiaan? Vandaag 
staan er een heleboel spannende avonturen 
op jullie te wachten. Indianenestafette, lopen, 
springen, sluipen als een opperhoofd, het komt 
allemaal aan bod.
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Olympische Spelen
We houden de olympische vlam brandend 
en ontdekken tal van olympische sporten. En 
vergeet niet: deelnemen is belangrijker dan 
winnen!

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 
op 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!

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!

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 en bouwen piramides zoals de 
Egyptenaren. Vandaag reizen we de hele wereld 
rond!

Ridders en prinsessen
Ridder Roderic en prinses Pernilla wonen in 
een heel mooi kasteel. Elk jaar wordt er een 
reuzefeest gegeven. Om hier naartoe te gaan 
moet je verschillende dappere opdrachten 
uitvoeren. Durf jij dit aan?

Schattenjacht
Op zoek naar de schat! Neem je schatkaart 
al maar vast: rechtdoor, links, rechts, ijskoud, 
lauw, warm, heet … Daar ligt ie … gevonden! We 
gaan op zoek naar puzzelstukjes die ons naar de 
schatkist leiden.

DATUM

13/08

DATUM

29/07

DATUM

12/08

DATUM

16/08

DATUM

27/07

DATUM

12/07

DATUM

02/07

Mini disco
In de disco gaan we dansen, springen en vooral 
ontzettend veel plezier maken. Een dansdagje 
om zeker niet te missen!
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Schip ahoi, kapitein!
Land in zicht! Piraat Blaaskaak en Zwartbaard 
zijn op weg naar een wondermooie schatkist 
maar hebben dringend hulp nodig! Wie kan alle 
piratenproeven met glans volbrengen? Wie 
wordt een échte piraat? Wie kan samen met 
Blaaskaak en Zwartbaard de schatkist veroveren?! 
Het wordt een sportieve en spannende dag vol  
piratenplezier!

Sprookjesland
Roodkapje, Doornroosje, Sneeuwwitje ... Welk 
sprookje zal er vandaag verteld worden? Ook 
spelen en knutselen in thema sprookjes zal niet 
ontbreken.

Superhelden
Iedereen heeft wel een held. Jij ook? Vandaag 
worden we zelf een superheld en ontdekken we 
onze eigen superkrachten!

Van auto tot zeppelin
Van auto tot zeppelin: wat vind jij stoer en 
vet? Een racewagen, een luchtballon, een 
brandweerwagen of een raket? We ontdekken 
vandaag de wereld van de voertuigen. Rijden 
kun je op de fiets, maar ook in een raceauto. 
Vliegen kan in een vliegtuig, maar ook in een 
luchtballon, een helikopter of zelfs een raket … Er 
zijn voertuigen met 2 wielen, 4 wielen, heel veel 
wielen en zelfs zonder wielen! 

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

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

Welkom op de boerderij
Boer Teun woont op de boerderij. Hij verzorgt de 
dieren en werkt op het veld. Weet jij welke dieren 
er allemaal op zijn boerderij wonen? Knorretje 
het varken, Bella de koe, Karla de kip, ze hebben 
allemaal iets te vertellen! 

121212 13

DATUM

04/08

DATUM

02/08

DATUM

08/07

DATUM

09/08

DATUM

20/07

DATUM

03/08

DATUM

19/07



Juli 2021 

1 juli tot 2 juli 
THEMA’S PER DAG Code Pag.

1/07
 tem 2/07 

Donderdag Kleine dappere indiaan KU1 8

Vrijdag Olympische spelen KU2 10

THEMA’S PER DAG Code Pag.

05/07
 tem

09/07

Maandag De wondere kabouterwereld KU3 6

Dinsdag Mini atletiek KU4 9

Woensdag Dino’s en draken KU5 6

Donderdag Van auto tot zeppelin KU6 12

Vrijdag Diep in de zee KU7 6

THEMA’S PER DAG Code Pag.

12/07
tem

16/07

Maandag Op stap in de jungle KU8 11

Dinsdag Dierenplezier KU9 6

Woensdag 1001 ballen KU10 4

Donderdag Het wilde wilde Westen KU11 7

Vrijdag Jumpen KU12 8

THEMA’S PER DAG Code Pag.

19/07
tem

23/07

Maandag Welkom op de boerderij KU13 13

Dinsdag Waterpret en bellen KU14 13

Woensdag Mini disco KU15 9

Donderdag Circus Krokofant KU15 5

Vrijdag Ik word kunstenaar KU16 8

5 juli tot 9 juli

12 juli tot 16 juli

19 juli tot 23 juli

Kalender ZOMERvakantie 15

THEMA’S PER DAG Code Pag.

26/07
tem

30/07

Maandag Balanceren op één been KU17 4

Dinsdag Ridders en prinsessen KU18 11

Woensdag Kranen en graafmachines KU19 8

Donderdag Op avontuur in de ruimte KU20 10

Vrijdag Later als ik groot ben KU21 9

THEMA’S PER DAG Code Pag.

02/08
tem

06/08

Maandag Sprookjesland KU22 12

Dinsdag We slaan er op los KU23 13

Woensdag Schip ahoi, kapitein KU24 12

Donderdag Het kraaiend kinderkoor KU25 7

Vrijdag Alles op wieltjes KU26 4

THEMA’S PER DAG Code Pag.

09/08
tem

13/08

Maandag Superhelden KU27 12

Dinsdag Holderdebolder KU28 7

Woensdag Bij de politie KU29 4

Donderdag Reis rond de wereld KU30 11

Vrijdag Mini disco KU31 10

THEMA’S PER DAG Code Pag.

16/08
tem

20/08

Maandag Schattenjacht KU32 11

Dinsdag De techniekfabriek KU33 5

Woensdag Kriebelbeestjes KU34 9

Donderdag Blokkenbouwdoos KU35 5

Vrijdag Hoera ‘t is feest! KU36 7

2 augustus tot 6 augustus

9 augustus tot 13 augustus

16 augustus tot 20 augustus

Augustus 2021 

26 juli tot 30 juli

14 Kalender ZOMERvakantie



INSCHRIJVEN

EERSTE INSCHRIJVINGEN VOOR DE OPVANGDAGEN IN DEZE FOLDER: 

WOENSDAG 6 JANUARI 2021 VANAF 20U
LET OP, NIEUW INSCHRIJFSYSTEEM! 

ONLINE INSCHRIJVEN VIA WWW.SPORTYVZW.BE/KU-LEUVEN

Online inschrijven     
We werken vanaf dit jaar met een nieuw 
inschrijfsysteem. Het aanmaken van een 
online account is hiervoor noodzakelijk. Dit 
kan u best al op voorhand doen zodat uw 
profiel volledig klaar staat op de inschrijv-
ingsdag.

Alle informatie in verband met de  
opvangdagen en het nieuwe inschrijfsys-
teem vindt u op  
www.sportyvzw.be/ku-leuven

Opgelet! Eén kind kan maximum tien 
dagen deelnemen aan de opvangdagen.  
(Dit om iedereen een kans te geven om 
deel te nemen aan deze opvangdagen.) 
 
Indien er na 1 februari 2021 nog plaatsen 
vrij zijn,  kan u uw kind voor extra dagen 
inschrijven.

Voor de start van de opvangdagen  
ontvangt u van ons ook een kindfiche. 
Gelieve deze in te vullen en bij de start van 
de opvang af te geven aan de verantwoor-
delijke ter plaatse.

 
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

- Tot drie weken voor de start van de 
activiteit: volledige terugbetaling min 25% 
administratiekosten.
- Minder dan drie weken voor de start van de 
activiteit: geen terugbetaling. 

Inschrijven16

Prijs
13,75 euro per dag. 
5% korting voor het  2e kind van het gezin.
10% korting voor het 3e (en volgende) kind. 
van het gezin.

SPORTY KLEUTERKLAS

Sporty kleuterklas - Crea atelier 17

Wat is de Sporty Kleuterklas?

Sporty Creactief vzw heeft een eigen “doehoekenkleuterklas” ontworpen zodat elke kleuter 
in de namiddag op zijn/haar niveau kan spelen, knutselen, rusten ... In deze “doehoekenkleu-
terklas” hebben we tal van hoeken gecreëerd. Er kan ook worden gespeeld in de duplohoek, 
autohoek, het keukentje, het winkeltje ... Bij mooi weer gaan we natuurlijk buiten ravotten,  
krijten, bellen blazen of misschien wel met water spelen. Uw kleuter zal zich niet vervelen! 
De kleuters van de instapklas en de eerste en tweede kleuterklas zullen  telkens een halve dag 
in dit leuke, uitdagende klasje vertoeven.

Wat is het Sporty Crea-atelier?

De oudste kleuters hebben wat meer uitdaging nodig!  In het Sporty crea-atelier zal uw kleuter  
elke namiddag leuke creatieve momenten beleven. In het crea-atelier voorzien de kleuter-
leid(st)ers elke dag een knutselactiviteit. Uw kleuter zal thuiskomen met een mooi kunstwerkje.  
Bij mooi weer gaan we natuurlijk buiten ravotten, krijten, bellen blazen of misschien wel met 
water spelen.



Onze themadagen zijn educatieve dagen rond sport en spel, expressie, crea, muziek, ... 
voor alle kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

Locatie
Alle themadagen vinden plaats in de 
gebouwen van Basisschool De Klare Bron, 
Jules Vandenbemptlaan 14, 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 kamp-
verantwoordelijke 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).

Opvang
Er is opvang voorzien van 7.30u tot 9u en 
van 16u tot 18u

Uurregeling
VOOR DE JONGSTE KLEUTERS

9u tot 12u : activiteit (het thema)  
13u tot 16u: doehoekenklas

VOOR DE OUDSTE KLEUTERS

9u tot 12u : crea-atelier 
13u tot 16u: activiteit (het thema)

NUTTIGE INFORMATIE

Info18

Fiscaal attest
De dagen zijn fiscaal aftrekbaar voor 
kinderen tot 14 jaar. De aftrek van de 
kosten voor vakantieopvang is begrensd 
tot €13,70 per opvangdag en per kind. 

OPGEPAST!

U krijgt uw fiscale attesten van 2021, begin 
2022 per post!

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.

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

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

Verzekering
Indien u uw kind inschrijft voor de 
opvangdagen zit er automatisch een 
verzekering lichamelijke ongevallen en 
burgelijke aansprakelijkheid in.

Info 19

NUTTIGE INFORMATIE

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.

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

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



HALLO! 
 

In deze brochure vind je de 
 

OPVANGDAGEN VOOR 
KU Leuven 

van 2021 
 
 

Veel leesplezier! 
 
 
 
 

Met vragen kan je terecht op ons secretariaat 
E. Solvaystraat 2 - Kessel-Lo 

016 25 72 09 
kampen@sportyvzw.be 

 
 
 

Meer info kan je vinden op de website 
 WWW.SPORTYVZW.BE


