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SPORTKAMPEN
2020

Paasvakantie (1e week)
6 tem 10 april

Minikamp (1e week)
1 tem 3 juli

Summerkamp (1e volle week zomervakantie)
6 tem 10 juli

Spel en Knutselen

Tijdens dit 3 daags kamp 
wisselen we sport en spel
af met knutselactiviteiten.  
Het thema: 
'Disney'

Sport en creakamp

Als je graag sport, maar ook graag creatief
je ei kwijt wil, dan is dit het geknipte
kamp  voor je.  Elke dag wordt 
een waaier van sporten 
afgewisseld met allerlei
verschillende knutselactiviteiten. 

Adventurekamp

3 daags kamp met als rode
draad: AVONTUUR. 
Avontuurlijke activiteiten 
worden 
afgewisseld
met omnisport.

Summersportskamp + keuze

Zomersporten worden afgewisseld met de keuze van het kind. 
Duid hieronder aan welke keuzesporten uw kind maakt. 
      Balsportenmix                                            Dancemix

Duizend ballen en 
ballonnen !!

Dit kamp focust
op het thema:
ballen en ballonnen. Zowel de 
creatieve en de sportieve 
mogelijkheden van de bal(lon) 
komen aan bod.

Reis rond de wereld in 5 dagen

We prikkelen de fantasie van de 
kleuters tijdens een ingebeelde
reis naar de 7 werelddelen. Zowel 
de spelvormen als de creatieve 
activiteiten worden met dit thema
overgoten.

ADVENTURE

INSCHRIJVING
Naam: ............................................. Voornaam: ......................................  Leeftijd: ........... (....e kleuter/leerjaar)

Adres: ...................................................................................................... Telefoonnummer: .................................................

Alle sportkampen gaan door in de gemeentelijke sporthal in Kortemark (Ichtegemstraat 2B). Er is opvang voorzien van 8.00u-17.00u. 
Voor inschrijving vinkt u het kamp (of verschillende kampen) aan en stuurt u dit document op naar:

Dimitri Vroman - Gaaipersstraat 25 - 8810 Lichtervelde of u mailt de gegevens naar dimitri.vroman@telenet.be. 
De prijs per kamp bedraagt 115 Euro (zomer of paasvakantie) of  69 Euro (minikamp 1 tem 3 juli)

Bij inschrijving vanaf 2 kampen of vanaf 2 kinderen van hetzelfde gezin ontvangt u 10 % korting op het volledige bedrag . 
De betaling gebeurt de eerste dag contant of per overschrijving op rekening BE27 0682 2745 0273 (minimum 1 week voor het kamp als het een overschrijving betreft)        

Voor vragen: Tel 0479/34 80 33 of mail naar dimitri.vroman@telenet.be of surf naar de site www.together�t.be
Inschrijvingen geldig na bevestiging van organisatie

Kleuters
Lagere school


