PRAKTISCH - PRAKTISCH - PRAKTISCH
Telkens van 10 tot 15u. in sporthallen De Alk.
Vóór 8 en na 17u. kan je kind terecht bij opvang ‘t Molentje.
Kinderen dienen vooraf ingeschreven te
worden bij opvang ‘t Molentje.
Voor inschrijvingen en inlichtingen kan je
terecht bij:
Kristine Reenaers
Papenakkerstraat 5 - 3570 Alken
T 011 59 06 66
GRATIS spelen onder toezicht is voorzien
vanaf 8u. en ook na het themakamp zal er tot
17u. iemand aanwezig zijn om je kind op te
vangen in sporthallen De Alk.

!

Tijdens onze kampen worden er foto’s
genomen van de activiteiten om op de
gemeentelijk website / sociale media
te publiceren.
Als je dat niet wil, vermeld dat dan 		
bij de inschrijving!

De afsprakennota i.v.m. inschrijvingen van
onze activiteiten kan je terugvinden op
www.alken.be (sportactiviteitenafsprakennota).

Leeftijdsgroepen

Dikkertje Dappers: geboortejaren 2017, 2016 en 2015
(pampervrij!).

De Stampertjes: geboortejaren 2014, 2013 en 2012.
De Sporties: geboortejaren 2011, 2010, 2009 en 2008.

Themakampen 2020

Krokusvakantie (zie binnenkant folder)
Paasvakantie (zie binnenkant folder)
Zomervakantie

Woensdag 1 t.e.m. vrijdag 3 juli 2020
Maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 juli 2020
Maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 augustus 2020
Maandag 17 t.e.m. vrijdag 21 augustus 2020
-> Inschrijven vanaf zondag 10 mei, 9u.

Herfstvakantie

Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 november 2020
-> Inschrijven vanaf zondag 20 september, 9u.

!

INSCHRIJVEN KROKUS / PASEN
Digitaal: zondag 19 januari 2020 vanaf 9u. via www.alken.be
Telefonisch: maandag 20 januari 2020 vanaf 9u. via 011 59 99 70
(enkel zolang er plaatsen zijn)

THEMAKAMPEN 2020
KROKUS / PASEN

THEMAKAMP
KROKUS
Van maandag 24 t.e.m.
vrijdag 28 februari 2020

THEMAKAMP
PASEN

(week 1)

Van maandag 6 t.e.m.
vrijdag 10 april 2020

THEMAKAMP
PASEN

(week 2)

Van dinsdag 14 t.e.m.
vrijdag 17 april 2020

Dikkertje Dappers:
WINTERPRET

Dikkertje Dappers:
PAASHAASKAMP

Dikkertje Dappers:
DISNEYKAMP

Wat een mooie winterdag! Kom meedoen, dan kunnen
jullie kijken hoe we winters kunnen spelen in onze
sporthallen. Voor verveling is geen plaats: amusement,
pret, afwisseling voor iedereen! Zo wordt het een leuke
winterse belevenis.

Pasen komt er aan, dus is het de hoogste tijd om ons
daar op voor te bereiden. Even kijken of we goed
kunnen verstoppen en zoeken. Veel klimmen en
klauteren, iets knutselen met en voor de paashaas.

Mickey Mouse is van alles van plan samen met Donald
Duck, Aladin en Tapijtje zoeken naar de slechterik in
de woestijn en de zeven dwergen gaan op zoek naar
goud in de mijn … Kom je mee ontdekken wat deze
Disney-figuren nog allemaal van plan zijn?

Stampertjes:
SCHAATSKAMP

Stampertjes:
TENNIS/OMNISPORT
(i.s.m. Tenniscentrum Alken)

Stampertjes:
KLEURENSPORTKAMP

Iedere dag maken we een trip naar de ijshal om te
gaan schaatsen. De ijspiste is voor ons gereserveerd
om onze kunsten op het gladde ijs te tonen. In de
namiddag is er nog een beetje tijd over om te sporten
in onze sporthal.

Een hele week krijgen de kids een halve dag tennisles
a.d.h.v. spelvormen door gediplomeerde tennislesgevers. Deze lessen zullen doorgaan in Tenniscentrum
Alken. De andere halve dag krijgen ze omnisport-spelvormen in de sporthal.

Sporties:
SCHAATSKAMP

Sporties:
ORIGINELE SPELEN

Iedere dag maken we een trip naar de ijshal om te
gaan schaatsen. De ijspiste is voor ons gereserveerd
om onze kunsten op het gladde ijs te tonen. In de
namiddag is er nog een beetje tijd over om te sporten
in onze sporthal.

Deze week gaan we allerlei originele spelvormen
ontdekken. Bekende en minder bekende spelvormen
worden in een nieuw jasje gestoken.

Een hele week krijgen de kids een halve dag tennisles
a.d.h.v. spelvormen door gediplomeerde tennislesgevers. Deze lessen zullen doorgaan in Tenniscentrum
Alken. De andere halve dag krijgen ze ballensport in
de sporthal.

Dikkertje Dappers: € 70
Stampertjes & Sporties: € 90

PRIJS?

Dikkertje Dappers & Sporties: € 70
Stampertjes: € 90

PRIJS?

PRIJS?

Deze week krijgen de kids allerlei spelletjes voorgeschoteld in functie van de kleuren. Rennen, springen,
kruipen… Alles in functie van ons kleurrijk spelaanbod!

Sporties:
TENNIS/BALLENSPORT
(i.s.m. Tenniscentrum Alken)

Dikkertje Dappers & Stampertjes: € 55

Sporties: € 70

