SPORT- EN THEMAKAMPEN VOOR KLEUTERS

PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2021

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?

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 kleuters:

Kleuterkampen: 9u tot 12u.
Opvang kleuterkampen: 8u tot 9u en van 12u tot 13u.
‘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
om de eerste kampdag ten laatste aanwezig te zijn om 8u45.

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 kleuter daar ophalen.
Om 17u sluiten we de deuren.
De kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een kampje in de sporthal van
Kessel-Lo zijn welkom in onze speelklas in Basisschool Ter Beuke (Rerum Novarumlaan
1, 3010 Kessel-Lo).
Kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een kampje in de Bosstraat Wilsele of
Abdijschool Vlierbeek blijven op de locatie zelf spelen.
OPGELET: wil je je kindje inschrijven voor de kleuterfun, vergeet deze optie dan niet
aan te klikken tijdens het online inschrijven!
DIT INITIATIEF WORDT GESTEUND
DOOR STAD LEUVEN.

Warme maaltijden:

Kleuters van grote bengelskampen die in de zomervakantie op
kamp zijn in “DE KRING” of “ABDIJSCHOOL VLIERBEEK” kunnen
‘s middags een warme maaltijd* verkrijgen. Deze warme maaltijden
worden verzorgd door Delimeal. OPGELET: je moet je zoon/
dochter op voorhand inschrijven voor deze warme maaltijden, dit
kan via je online account. KOSTPRIJS: 30 euro / week
*Je kan warme maaltijden enkel boeken
bij kampen met het “besteklogo”.

Meebrengen:

Voor al onze kampen draag je best makkelijke kleding. Voor de kampen met zwemmen
breng je ook een zwempak/zwembroek en handdoek mee. 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.

Inschrijven:

Heb je een leuk kamp gevonden? Schrijf je dan snel in! Het aanmaken van een online account via
www.sportyvzw.be 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. Vanaf dinsdag 5 januari om 10u
kunnen zij inschrijven via de website.
Een abonnement bestaat uit minstens 10 kampen per familie of minstens 5 kampen per kind en zijn
daarmee bedoeld voor grote gezinnen of voor kinderen die regelmatig deelnemen. Daarnaast krijg je
10% korting op de basiskampprijs. Een abonnement is één schooljaar (1/09-31/08) geldig. 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
Gezinnen zonder kampenabonnement kunnen vanaf zondag 10 januari inschrijven. Vanaf 9u45
voor de themadagen en vanaf 10u voor alle kampen. Daarna kan je met jouw account steeds online
inschrijven via de website.
Wie nog geen lid is, wordt dat 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.

Annulatie:

Je kan tot één week na inschrijven zelf kosteloos annuleren via jouw online account. Vanaf één 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. Individuele themadagen kunnen per dag geannuleerd worden.
ZONDER MEDISCH ATTEST

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

Verantwoordelijkheid:

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.

Noodnummer:

Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat gesloten. Voor DRINGENDE kamp-gerelateerde
vragen 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

Corona:

Ook tijdens de paas- en zomervakantie 2021 werken we indien nodig in bubbels. We blijven aandacht
hebben 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. www.sportyvzw.be/coronavirus

Meer info en inschrijvingen via onze website

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

INSC HRIJVEN--VANAF--10--JANUARI:--10U--SPOR T---EN--THEMAKAMPEN

ALLE SPORTYKAMPEN VOOR KLEUTERS TIJDENS DE PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2021
KINDE

RBOEK

ENHO

paasvakantie - week 1

EK

VO E R T

6 april t.e.m. 9 april (4 dagen!)

UIGEN

T
VAN A
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paasvakantie - week 2

DEN

SPORTHAL
KESSEL-LO
BOSSTRAAT
WILSELE

€ 52

PA02 Blokkenbouwdoos**

€ 53

PA03 De bouwfabriek**

€ 53

PA10 Multiballs

NIEUW!

PA17 Superhelden
PA18 Bonjour Hugo**

PA31 Voertuigen van A tot Z
ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

SPORTHAL
KESSEL-LO

€ 52
€ 54
€ 65

SPORTHAL
HEVERLEE

PA23 Balanceren op één been

€ 53

DE WAAIER
BERTEM

PA28 Later als ik groot ben

€ 53

UWWW
NNNIA

NIEUW!

** OPGELET:
Blokkenbouwdoos voor geboortejaren 2018 - 2017
De bouwfabriek voor geboortejaren 2016 - 2015
Bonjour Hugo voor geboortejaren 2016 - 2015

BOSSTRAAT
WILSELE

€ 63

PA33 Grote bengels: dierenplezier**

€ 139

€ 63
€ 63

PA51 Muzikale reis rond de wereld

DE KRING
KESSEL-LO

PA57 nnNIAUWwww

€69

UCLL
HEVERLEE

PA63 Op yoga-avontuur in het magische
bos
IEUW!

€ 69

PA68 Koken is kinderspel

€ 76

PA69 Reis rond de wereld

€ 66

N

LUMMEN

PA75 1001 ballen en bellen

** OPGELET: Grote bengels kampen voor geboortejaar 2015

MULTIBALLS
Een sport- en spelkamp waarin
de kleuters gaan spelen met grote
VOERTUIGEN
en kleine ballen, harde en zachte ballen,
VAN A TOT Z
zwevende ballen en zware ballen, rinkelende
Van auto tot zeppelin:
ballen en stuiterende ballen.
wat vind jij stoer en vet? Een
Werpen, rollen en shotten worden in
racewagen, een luchtballon, een
verschillende spelvormen aangebracht. .
brandweerwagen of een raket? We
Afgewisseld met sport en spel.
ontdekken deze week 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! We bouwen een raceauto,
experimenteren met voertuigen in de lucht en op
het water, bouwen een eigen verkeerspark voor
onze fietsen, … Afgewisseld met sport en spel.

5 juli t.e.m. 9 juli
Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015

DE KRING
KESSEL-LO

€ 64
€ 65

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

NIEUW!

€ 32

ZO02 Holderdebolder

€ 30

ZO03 Grote bengels: ik fiets de
NIEUW!
wereld in**

€ 42

ZO11 Het kleuterlab

€ 79
€ 67

PA72 Op stap in de jungle

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

€ 58

PA42 FC Sporty

DE KRAAL
HERENT
(DEN DOREN)

ZO01 Hip hip hoera

€66

PA52 Alles op wieltjes

HHOH
OUD-HEVERLEE

zomervakantie - week 2

C TO R Y

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015

PA32 Schattenjacht

PA43 Minidisco

W

LAY FA

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

PA41 Minisportkamp met zwemmen

€ 48

MINI P

1 juli t.e.m. 2 juli (2 dagen !)

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

PA01 Kinderboekenhoek

PA09 Minisportkamp met zwemmen

zomervakantie - week 1

LAB

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

HEL
SUPER

EUTER

12 april t.e.m. 16 april

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

HET KL

NIEUW!

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

€ 33

ZO12 Mini batibouw

€ 36

ZO13 Beweegkriebels

€ 29

OG
MUZIY

SPORTHAL
KESSEL-LO

A

BOSSTRAAT
WILSELE

** OPGELET: Grote bengels kampen voor geboortejaar 2015
DE KRING
KESSEL-LO
WELKO

HET KLEUTERLAB

M OP D

RDER
E BOE

IJ

HHOH
OUD-HEVERLEE
DE KRAAL
HERENT
(CENTRUM)

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? We
gaan ook aan de slag in het kleuterlab
met tandwielen, moeren en bouten,
vergrootglazen, een weegschaal, ... Een
tweedaagse vol experimenteren,
creëren, ontdekken en bewonderen.
Afgewisseld met sport en spel.

LUMMEN
MECHELEN

ZO27 Mini Play Factory

€ 65

ZO28 Recht van bij Boer en Bluts

€ 69

ZO36 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO37 Muziyoga

€ 79

ZO38 EK voetbal

€ 63

ZO46 Prinses voor één week

€ 65

ZO47 Dino-detectives

NIEUW!

€ 66

ZO53 Piraten, alle hens aan dek!

€ 65

ZO54 Grote bengels: 1, 2, 3, 4 ...
NIEUW!
Feestje van papier! **

€ 124

ZO70 Welkom op de boerderij

€ 65

ZO71 Grote bengels: waterpret en
bellen**

€ 93

ZO74 1001 ballen en bellen

€ 65

ZO80 Kriebeldiertjes

€ 65

ZO83 Balanceren op één been

€ 63

NIEUW!

** OPGELET:
Grote bengels kampen voor geboortejaar 2015

DINODETECTIVES
We reizen deze week terug naar
de oertijd als dino-detectives.
Wat eet een dino? Waarom zijn ze
zo groot? Zijn alle dino’s gevaarlijk?
We broeden dino-eieren uit, maken
fossielen, gaan op zoek naar sporen,
… Aan het eind van de week hebben
dino’s geen geheimen meer voor jou!
Afgewisseld met sport en spel.

De kampen in Sporthal Kessel-Lo en
Sporthal Heverlee worden georganiseerd in
samenwerking met Tofsport Leuven.
Inschrijvingen via www.sportyvzw.be

Kleuterfun in De Bosstraat Wilsele - Sporthal Kessel-Lo - Abdijschool Vlierbeek
Je kleuter kan op een aantal locaties in de namiddag bij Sporty blijven!
Om 12u begeleiden de monitoren van Sporty de ingeschreven kleuters naar de speelklas, waar er een autohoek, winkeltje,
poppenhoek, boekenhoek, rusthoek, puzzelhoek, knutseltafel en beweegactiviteiten ... voor hen klaar staan. Net zoals op de
kampen voorzien we de nodige goed opgeleide en kwalitatieve begeleiding. OPGELET: wil je jouw kind inschrijven voor de
kleuterfun, vergeet deze optie dan niet aan te klikken tijdens het online inschrijven!
De kleuters die deelnemen aan een kamp in de sporthal van Kessel-Lo zijn welkom in onze speelklas in Basisschool Ter Beuke.
De kleuters die deelnemen aan een kamp in de Abdijschool Vlierbeek zijn welkom in onze speelklas in de Abdijschool
Vlierbeek. De kleuters die deelnemen aan een kamp in de Bosstraat Wilsele zijn welkom in onze speelklas in de Bosstraat
Wilsele.
Tussen 16u en 17u kan je je kind komen ophalen op de locatie. Om 17u sluiten we de deuren.

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, ... en 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

ALLE SPORTYKAMPEN VOOR KLEUTERS TIJDENS DE PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2021
S
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zomervakantie - week 3

FERS
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12 juli t.e.m. 16 juli

E
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zomervakantie - week 4

CHT
TENJA
SCHAT

NIEUW!

€ 65

ZO87 Sportyfun

€ 66

ZO88 Ini mini media**

€ 99

ZO89 Grote bengels: ini mini media**

€ 134

BOSSTRAAT
WILSELE

KLIED

EREN

EN KLA

DDERE

N

DE KRING
KESSEL-LO
HHOH
OUD-HEVERLEE
DE KRAAL
HERENT
(CENTRUM)
LUMMEN
MECHELEN

ZO98 Als atleet over de meet

NIEUW!

€ 64
€ 63

ZO107 Kinderboekenhoek

€ 64

ZO108 Reis rond de wereld

€ 66

ZO114 Piraten, alle hens aan dek!

€ 65

N, A L L
PIRATE

E HEN

S AAN

D E K!

DE ARK 3
KESSEL-LO

€ 66

ZO132 Koken is kinderspel

€ 76

ZO138 Woutje astronautje

€ 65

NIEUW!

ZO145 Bonjour Hugo**

€ 79

NIEUW!

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

€66
€ 66

P IN
OP STA

DE JU

NGLE

SPORTHAL
KESSEL-LO

ELD

zomervakantie - week 6
2 augustus t.e.m. 6 augustus
Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015

DE ARK 3
KESSEL-LO

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

ZO161 Jumpen part 1

€ 32

ZO162 Mini Splash part 1

€ 35

ZO167 Blokkenbouwdoos part 1**

€30

ZO168 De bouwfabriek part 1**

€30

ZO181 Kriebeldiertjes
ZO182 Er was eens...

€ 65

NIEUW!

ONTMOETINGSCENTRUM
SINT-JORIS-WEERT

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

€ 65

ZO188 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO189 Mini olympische spelen

€ 66

ZO190 Grote bengels: Van Wimbledon tot
Roland Garros**
NIEUW!

DE WAAIER
BERTEM

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

NIEUW!

19 juli t.e.m. 20 juli (2 dagen !)

€ 124

ZO199 Op stap in de jungle

€ 64

ZO202 Superhelden

€ 65

ZO203 Grote bengels: Dierenplezier**

€ 139

ZO207 Play Factory** (hele dag kamp!)

€ 104

ZO208 Legoweek** (hele dag kamp!)

€ 95

D

DERE
E WON

** OPGELET:
Grote bengels kampen voor geboortejaar 2015
Play Factory voor geboortejaar 2015
Legoweek voor geboortejaar 2015

zomervakantie - week 4

KABOU

TERWE

RELD

SPORTHAL
KESSEL-LO
DE WAAIER
BERTEM
DE ARK 3
KESSEL-LO
ONTMOETINGSCENTRUM
SINT-JORIS-WEERT

ZO209 Ik word kunstenaar

€ 66

ZO210 Reis rond de wereld

€ 66

ZO211 Grote bengels: Sporty
mengelmoes**

€ 93

ZO217 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO218 Multiballs

NIEUW!

ZO230 Mini olympische spelen

€ 63

NIEUW!

€ 65

ZO234 Spelen in dromenland

€ 66

ZO235 Balanceren op één been

€ 63

ZO239 Street art** (hele dag kamp!)

€ 120

ZO240 Expeditie Sportyson** (hele dag
kamp!)

€ 124

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015

€ 66

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

SPORTHAL
KESSEL-LO
HHOH
OUD-HEVERLEE
KLEUREN EN
GEUREN

Elke dag komt er een andere
atletiekdiscipline aan bod. We
gaan hard en lang lopen, we gooien
onze kogel en speer zo ver mogelijk
en springen zo ver als we kunnen.
Afgewisseld met sport en spel.

We verdiepen ons deze week
in de wereld van de kleuren
en de geuren. We toveren met
kleuren, verven met geuren, maken
heerlijk geurende zeepjes, gaan
PIRATEN, ALLE
op kleurenjacht ... Een week vol
HENS AAN DEK!
creatieve knutselactiviteiten
Piraat Blauwbaard is
en actieve spelletjes rond
gestrand op het onbewoonde
kleuren en geuren.
Afgewisseld met sport
eiland Kanerniaf. Zijn boot is
en spel.
gezonken en hij wacht op hulp. Zijn
kruik met toverwater kan de redding
zijn, maar daarvoor heeft hij hulp
nodig van andere piraten.
Kunnen jullie piraat
Blauwbaard komen
helpen?

ZO171 Jumpen part 2

€ 32

ZO172 Mini Splash part 2

€ 35

ZO177 Blokkenbouwdoos part 2**

€ 30

ZO178 De bouwfabriek part 2**

€ 30

MINI OLYMPISCHE
SPELEN

** OPGELET:
Bonjour Hugo voor geboortejaren 2016-2015
Blokkenbouwdoos voor geboortejaren 2018-2017
De bouwfabriek voor geboortejaren 2016-2015

Het is weer zover: de vlam
wordt ontstoken, de vlag met
5 gekleurde ringen wappert. We
beoefenen verschillende disciplines, op
zoek naar die Olympische medaille.
Afgewisseld met sport en spel.

SPELEN IN
DROMENLAND
Stannetje het zandmannetje
zorgt ervoor dat iedereen ter
wereld kan slapen. Maar de laatste
tijd kan hij zelf niet meer slapen en
dus ook niet meer dromen. Wat nu? Hij
heeft jullie hulp nodig om terug te kunnen
slapen en mooie dromen te maken. We
maken onze eigen droomboom en
dromenvanger, kleuren onze eigen
kussenhoes in en trekken onze
pyjama aan voor een groot
pyjamafeest! Afgewisseld
met sport en spel.

De kampen in Sporthal Kessel-Lo en
Sporthal Heverlee worden georganiseerd in
samenwerking met Tofsport Leuven.
Inschrijvingen via www.sportyvzw.be

“Grote bengels” kampen
voor kinderen van 2015

Aan alle kleuters die de derde kleuterklas
achter de rug hebben: proficiat! Jullie gaan
weldra naar de ‘grote’ school.
Alle kleuters die geboren zijn in 2015 mogen
deze paas- en zomervakantie meedoen aan
deze kleuterkampjes voor kleuters van 9u
tot 16u.
Dierenplezier

Ik fiets de wereld in!

1, 2, 3, 4 ...
Feestje van papier!

Waterpret en bellen

Ini mini media

Van Wimbledon tot Roland
Garros

Sporty mengelmoes

Speelgoedverhaaltjes

€ 66

ZO231 De wondere kabouterwereld

** OPGELET:
Grote bengels kampen voor geboortejaar 2015
Street art voor geboortejaar 2015
Expeditie Sportyson voor geboortejaar 2015

22 juli t.e.m. 23 juli (2 dagen !)

** OPGELET:
Grote bengels kampen voor geboortejaar 2015
Ini mini media voor geboortejaren 2016-2015

ALS ATLEET OVER
DE MEET

€65

zomervakantie - week 4

HHOH
OUD-HEVERLEE

E WER

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

ZO156 Kleuren en geuren

SPORTHAL
KESSEL-LO

OND D

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015

ZO144 De (w)onderwaterwereld

ZO153 Dino-detectives

€ 67

ZO131 Kliederen en kladderen

ZO141 Voertuigen van A tot Z

DE KRAAL
HERENT
(CENTRUM)

€ 58

ZO99 Schattenjacht

ZO128 Alles op wieltjes

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

REIS R

26 juli t.e.m. 30 juli

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

ZO97 Minisportkamp met zwemmen
SPORTHAL
KESSEL-LO

zomervakantie - week 5

TJES

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

ELDIER

19 juli t.e.m. 23 juli (5 dagen !)

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015
ZO86 Letters en cijfers

KRIEB

Creatief met dozen

ALLE SPORTYKAMPEN VOOR KLEUTERS TIJDENS DE PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2021
JE AST
WOUT

zomervakantie - week 7

UTJE
RONA

PRINS

9 augustus t.e.m. 13 augustus

E S VO

OR ÉÉ

N WEE

zomervakantie - week 8

K

CO

SPORTHAL
KESSEL-LO

LATER

ALS IK

GROO

T BEN

BOSSTRAAT
WILSELE
DE KRAAL
HERENT
(CENTRUM)
DE WAAIER
BERTEM
SCHEUT
KESSEL-LO

€ 65

ZO242 Jumpen

€ 66

ZO243 Grote bengels: speelgoedverhaaltjes**
NIEUW!

€ 135

ZO251 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO252 Als atleet over de meet NIEUW!

€ 64

ZO253 Mini Play Factory

€ 65

NIEUW!

€ 64

ZO274 Minidisco

€ 63

ZO275 Kleuren en geuren

€ 66

ZO283 Later als ik groot ben

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

BEWEE

GK

S
RIEBEL

SPORTHAL
KESSEL-LO

BOSSTRAAT
WILSELE

FEESTJE

BOUW

EN

DE KRING
KESSEL-LO

€ 63
SPORTHAL
HEVERLEE

€ 64

** OPGELET: Grote bengels kampen voor geboortejaar 2015

N IN

ENLA
D R OM

ND

LETTERS EN
CIJFERS
A is van aardbei, B is van beer,
1 en nog eens 1 is meer. Je kan er
een woord mee maken of een heel
verhaal. Spelenderwijs ontdekken
we de wondere wereld van letters
en cijfers.
We maken een
letterwandeling, spelen bingo met
cijfers, knutselen de letters van
onze naam, … Afgewisseld
met sport en spel.

NIEUW!

€ 65

ZO296 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO297 Holderdebolder

€ 66

ZO298 Circus Krokofant

€ 65

ZO305 Feestje bouwen

€ 65

ZO306 Balanceren op één been

€ 63

ZO311 Beweegkriebels

€ 63

ZO312 Creatief met dozen

€ 67

ZO313 Grote bengels: creatief met
dozen**

€ 99

ZO326 Multiballs

NIEUW!

ZO327 Mini olympische spelen

Kleine dozen, grote dozen,
vierkante en rechthoekige dozen!
Een doos is iets eenvoudigs en nuttigs,
maar weten jullie wat je nog allemaal
met een doos kan doen? We bouwen de
gekste dingen met dozen, we kruipen
in dozen en denken een hele week out
of the box! Een week voor creatieve
denkers en doeners! Afgewisseld
met sport en spel.

SPORTHAL
KESSEL-LO

€ 66

ZO289 Prinses voor één week

€ 63

NIEUW!

€ 66
€ 66

ZO334 Superhelden

€ 65

DE KRAAL
HERENT
(CENTRUM)

ZO337 Spelen in dromenland

€ 66

DE WAAIER
BERTEM

ZO342 Koken is kinderspel

€ 76

SCHEUT
KESSEL-LO

ZO347 Instrumenten van het orkest

€ 79

** OPGELET:
Grote bengels kampen voor geboortejaar 2015

CREATIEF MET
DOZEN

Een hele week leven we ons uit op
het Sporty bewegingslandschap in Hal 5.
Door te rollen, klimmen, glijden, lopen,
draaien, springen, vangen,… ontwikkelen we
tal van motorische vaardigheden. Een week
voor actieve durvers, want bewegen is leuk!
Afgewisseld met sport en spel.

ZO288 Dino-detectives

€ 67

ZO333 Kliederen en kladderen

HHOH
OUD-HEVERLEE
SPELE

BEWEEGKRIEBELS

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015
(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

ZO287 Alles op wieltjes

€ 65

ZO262 Op stap in de jungle

ZO278 Schattenjacht

23 augustus t.e.m. 27 augustus

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

ZO241 Woutje astronautje

ZO261 Letters en cijfers

zomervakantie - week 9

RIEK

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015

(* effectief 3 jaar zijn bij aanvang)

IS
MINID

UWFAB

16 augustus t.e.m. 20 augustus

Geboortejaren 2018* - 2017 - 2016 - 2015
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HHOH
OUD-HEVERLEE
DE KRAAL
HERENT
(CENTRUM)

ZO352 Minisportkamp met zwemmen
ZO353 WK op wieltjes

€ 58

!
NIEUW

ZO361 Miro de museummuis

€ 67

NIEUW!

€ 69

ZO362 Grote bengels: waterpret en
bellen**

€ 93

ZO376 Muziyoga

€ 79

ZO377 Als atleet over de meet

NIEUW!

€ 64

ZO382 De (w)onderwaterwereld

€ 65

ZO387 Blokkenbouwdoos**

€65

ZO388 De bouwfabriek**

€65

ZO389 Welkom op de boerderij

€ 65

** OPGELET: Grote bengels kampen voor geboortejaar 2015
Blokkenbouwdoos voor geboortejaren 2018-2017
De bouwfabriek voor geboortejaren 2016-2015

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

De kampen in Sporthal Kessel-Lo en
Sporthal Heverlee worden georganiseerd in
samenwerking met Tofsport Leuven.
Inschrijvingen via www.sportyvzw.be

WK OP
WIELTJES
Supporter jij voor Wout Van
Aert of ga je voor de comeback
van Remco Evenepoel? Dat maakt
eigenlijk niet uit, want deze week
ga je zelf voor de regenboogtrui.
We leven ons een hele week uit op
allerlei fietsen, maken onze eigen
bolletjestrui en fietsparvours. Een
week voor echte wielerfanaten!
Afgewisseld met sport en
spel.

Let op dit kamp start en eindigt elke dag
in de Kring Kessel-Lo.

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, ... en 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

HOERA WE KRIJGEN

10% K O R T I N G !

BON -10%
*Bon geldig tot 31/03/2021. Bon onder voorwaarden niet
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers,
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS,
tennisballen en -accessoires, besnaringen
en
skiverhuur
en
-onderhoud.

ONTDEK +100 OPLEIDINGEN
IN CAMPUS LEUVEN

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

WWW.SYNTRA-AB.BE
OPENINGSUREN SECRETARIAAT:

Leren van professionals

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 16u.
(gesloten tijdens de schoolvakanties)

