
www.buitenschoolsesport.be/sportkampen 
 
 

Beste sportieveling(e), beste ouders, 
 
Onder leiding van enthousiaste, gediplomeerde lesgevers, in kleine groepjes, in een zéér goed 
uitgeruste sportaccommodatie én in een voor je kind vertrouwde omgeving bieden wij jullie: 
 

 tijdens de paasvakantie, naast een sport & spelkamp, ook enkele themakampen aan… 
 

• TikTok-kamp met sport en spel voor de leerlingen van de het 4de tot het 6de jaar lagere 
school:  Kan je niet zonder je dagelijkse porties dansjes en challenges, dan is deze week 
echt iets voor jou! We leren je alle kneepjes voor het maken van de perfecte TIKTOK. Met 
natuurlijk oog voor elk detail: decor, dansjes, kledij, challenges, voice – overs,…. We 
wisselen de TIKTOK’s  af met een dosis sport en spel want ook daar krijg je vast en zeker 
inspiratie voor weer een nieuw filmpje of challenge. 
 

• EK voetbal: Voetbal is en blijft sport nummer één in België en onze Rode Duivels staan niet 
voor niets nummer 1 op de wereldranglijst. Daarom willen wij dan ook de leerlingen van de 
lagere school en de eerste graad secundair de kans geven zich spelenderwijs te 
vervolmaken in deze sport. Onder leiding van deskundige trainers worden techniek- en 
tactiektrainingen afgewisseld met wedstrijdvormen. We organiseren een heus EK met 
toplanden als Duitsland, Spanje, Engeland en natuurlijk België.  

 
WAAR? H.-Hartinstituut Heverlee (aanmelden ingang achterzijde sporthal!) 
  
WANNEER? Paasvakantie:  maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april 2021 
 
VOOR WIE? voor alle leerlingen (+ vriendenkring) van de lagere school én de eerste graad 

secundair onderwijs 
 
UURSCHEMA?  08.00 - 09.00 uur: mogelijkheid tot opvang 

 09.00 - 12.00 uur: sport 
 12.00 - 13.00 uur: mogelijkheid tot picknick 
 13.00 - 16.00 uur: sport 
 16.00 - 17.00 uur: mogelijkheid tot opvang 

 
PRIJS? Sport & spelkamp Pasen (lln LS, 1ste gr): € 75,- (verz. inbegrepen!) 
 TikTok-kamp Pasen (4 tem 6 LS):  € 85,- (verz. inbegrepen!) 
 EK voetbal Pasen (5 en 6 LS, 1ste gr).:  € 85,- (verz. en voetbal inbegrepen!) 
 
INSCHRIJVEN? Online inschrijven via de website www.buitenschoolsesport.be 
 Na je inschrijving ontvang je een mail met de betalingsmodaliteiten en ben je 

ingeschreven. Enkele dagen voor de aanvang van het kamp ontvang je een 
bevestigingsbrief met de nodige info voor het kamp. 

 Schrijf snel in. De plaatsen zijn beperkt.  
 
Met sportieve groeten, 
 
Het BSS team      E-mail: sportkampen@buitenschoolsesport.be 
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