TC Brughia – sportkampen
KAMPLEIDING

Wostyn Stefanie
0474 44 67 57

Van Speybroeck Yoeri
0486 45 56 78

ALGEMENE INFO
kampuren

9u30 – 12u00 - (middagpauze) - 13u30 – 16u00
à gelieve ten laatste om 9u20 aanwezig te zijn

opvang ( gratis )

7u45 – 9u30 en 16u00 – 17u30
à VRIJDAGAVOND GEEN OPVANG

maaltijden

ü eigen lunchpakket of warme maaltijd (30euro/week)
ü altijd gratis water en vieruurtje
ü andere dranken, extra koek, stuk fruit,… zelf mee te
brengen

WEEKINDELING
maandag

inschrijving – betaling

vanaf dinsdag

fiscaal attest aanvragen
documenten mutualiteit afgeven

woensdag of
donderdag

zwemmen kleuters / namiddagoptie omnisport

vrijdag

ü HALVE DAG KAMPERS komen van 13u30 tot 16u

namiddagoptie dans: gaat niet zwemmen

ü slotnamiddag:
14u30 ouders, grootouders, … welkom. Wij bieden u graag
een gratis koffie en een stukje taart aan.
15u30 optreden kleuters – optreden optie dans
prijsuitreiking
16u00 einde kamp – geen avondopvang
è Mogen wij vriendelijk vragen uw kind(eren) elke dag
aan én af te melden a.u.b.

INFO KLEUTERKAMP (3 – 5 jaar)
Benodigdheden:
Mijn rugzakje
bevat

reservekledij (graag naamtekenen)
extra koekje, stukje fruit of drankje (voormiddag)

Mijn zwemzak
bevat

handdoek, zwemkledij en bandjes (graag naamtekenen)
gelieve de bandjes opgeblazen mee te brengen.

Elke kleuter krijgt een eigen opbergvakje met naamkaartje toegewezen.
Dagindeling:
Voormiddag

balvaardigheid, motoriek, tennisinitiatie, parcours, zwemmen
(watergewenning)

Middag

Eten (warm of koud) in groep + vrij spelen (met ballen buiten,
speeltuintje, tekenen, reuzeblokken,…)

Namiddag

Spel, knutselen, dans, waterspelletjes, …

INFO MINIKAMP (6 – 9 jaar)
Benodigdheden:
Naast sportkledij en een drankje hebben de kinderen niks nodig. Rackets en ander
materiaal zijn bij ons ter beschikking. Gelieve alles dat ze van thuis meebrengen te
naamtekenen aub.
Dagindeling:
Voormiddag

Gelang niveau: tennis , balvaardigheid, balspelletjes, estafette

Middag

Eten (warm of koud) in groep + vrij spelen (met ballen buiten,
uno, reuze mikado, dammen, schaken, tekenen, …)

Namiddag

Dans of omnisport ( voetbal, knotshockey, handbal, batminton,
pingpong, zwemmen, maxi-monopolie, waterspelletjes, tussen
twee vuren,…)

INFO MAXIKAMP (10 – 14 jaar)
Benodigdheden:
Naast sportkledij en een drankje hebben de kinderen niks nodig. Rackets en ander
materiaal zijn bij ons ter beschikking. Gelieve alles dat ze van thuis meebrengen te
naamtekenen aub.
Dagindeling:
Voormiddag

Optie tennis: tennis (gelang niveau) , balvaardigheid, match
Optie padel: padelinitiatie, padel (gelang niveau),
balvaardigheid

Middag

Eten (warm of koud) in groep + vrij spelen (met ballen buiten,
uno, reuze mikado, dammen, schaken, tekenen, …)

Namiddag

Dans of omnisport ( voetbal, padel, hockey, handbal,
batminton, pingpong, zwemmen, basket, waterspelletjes, …)

