
www.buitenschoolsesport.be/sportkampen 
 

 

Beste sportieveling(e), beste ouders, 
 

Onder leiding van enthousiaste, gemotiveerde lesgevers, in kleine groepjes, in een zéér goed uitgeruste 

sportaccommodatie én in een voor je kind vertrouwde omgeving bieden wij tijdens de zomervakantie (de 

eerste drie dagen van juli en de laatste week van augustus!), naast een sport & spelkamp (juli en augustus), 

ook enkele themakampen aan.  
 

 kleuterkamp (juli) voor kleuters van de tweede en derde kleuterklas (geboortejaar 2015 en 

ouder) 
 

 adventurekamp (juli) voor het vijfde en zesde leerjaar: speleo, mountainbike, klimmen en 

klauteren, afvaart,… 
 

 circuskamp met sport & spel (juli) voor het derde en vierde leerjaar 
 

 sport- en creakamp (juli) voor het eerste en tweede leerjaar 
 

 

 adventurekamp met sport & spel (augustus) voor het vijfde en zesde leerjaar: speleo, 

mountainbike, klimmen en klauteren, afvaart,… 

 

WAAR? H.-Hartinstituut Heverlee (aanmelden ingang sporthal!) 
 

WANNEER? van woensdag 1 t.e.m. vrijdag 3 juli 2020 

van maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 augustus 2020 
 

VOOR WIE? voor kleuters (vanaf geboortejaar 2015 en ouder), leerlingen (+ vriendenkring) lagere 

school  én 1ste graad secundair (tenzij anders vermeld!) 
 

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? kleuterkamp juli (vanaf geboortejaar 2015 en ouder) € 70,- (verz. inbegrepen!) 

 sport & spelkamp juli (allen):    € 60,- (verz. inbegrepen!) 

 adventurekamp juli (5de en 6de leerjaar):  € 90,- (verz. inbegrepen!) 

 circuskamp juli (3de en 4de leerjaar):   € 90,- (verz. inbegrepen!) 

 sport- en creakamp juli (1ste en 2de leerjaar): € 65,- (verz. inbegrepen!) 

 adventurekamp augustus (5de en 6de leerjaar): € 140,- (verz. inbegrepen!) 

 sport & spelkamp augustus (allen):   € 90,- (verz. 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 



Meer info? 

 

Kleuterkamp (juli)  

 

Het kleuterkamp is er voor alle kleuters vanaf de tweede kleuterklas die zich een hele week creatief willen 

amuseren en zich daarnaast willen uitleven in de verschillende sport & spelmomenten.  

Onder leiding van enthousiaste, gemotiveerde lesgevers, in kleine groepjes én in een voor je kind 

vertrouwde omgeving laten wij de verbeelding en creativiteit van elk kind  tot zich spreken. 

Tijdens het creakamp worden de momenten van knutselen afgewisseld met dans en tal van andere sport & 

spelmomenten.  

 

Sport & spelkamp (juli en augustus) 

 

Onder leiding van enthousiaste, gemotiveerde lesgevers, in kleine groepjes én in een voor je kind 

vertrouwde omgeving maken de kinderen kennis met tal van sporten gaande van leuke sport- en spelvormen 

en een reuze bosspel tot de klassieke sporten: basket, voetbal, atletiek, zwemmen …  en vele andere.  

 

Adventurekamp (juli) voor het vijfde en zesde leerjaar: klimmen, mountainbike, Dijle-afvaart,… 

 

In juli organiseren wij een avonturendriedaagse in en rond het prachtige Heverleebos. Crossen langs 

slijkerige paadjes, steile hellingen en oneffen boswegjes, afvaart van de Dijle, een oriëntatieopdracht, 

klimmen en klauteren, … Dit zijn slechts enkele mogelijkheden uit het rijke activiteitenpakket dat tijdens 

dit kamp voor het rapen ligt. Een speciaal voor deze avontuurlijke activiteiten opgeleid monitorenteam staat 

borg voor een vlot verloop en een optimale veiligheid. De deelnemers brengen zelf hun fiets mee! 

 

Adventurekamp met sport & spel (augustus) voor het vijfde en zesde leerjaar: klimmen, mountainbike, 

Dijle-afvaart,… 

 

In juli organiseren wij een avonturenkamp in en rond het prachtige Heverleebos. Crossen langs slijkerige 

paadjes, steile hellingen en oneffen boswegjes, afvaart van de Dijle, een oriëntatieopdracht, klimmen en 

klauteren, … Dit zijn slechts enkele mogelijkheden uit het rijke activiteitenpakket dat tijdens dit kamp voor 

het rapen ligt. Een speciaal voor deze avontuurlijke activiteiten opgeleid monitorenteam staat borg voor een 

vlot verloop en een optimale veiligheid. De deelnemers brengen zelf hun fiets mee!  

Naast het adventuregedeelte maken de kinderen ook kennis met tal van andere sport & spelmomenten 

(baseball, lasergame, zwemmen, …). 

 

Circuskamp met sport & spel (juli) voor het derde en vierde leerjaar 

 

Circus is een dankbaar thema om kinderen en jongeren te boeien. Voor hen is een kennismaking met circus 

nog steeds een openbaring. Maar de kinderen van vandaag willen circus “meemaken” in de meest actieve 

betekenis van het woord. De clown uithangen kan iedereen, maar het aanleren van echte circustechnieken is 

niet iedereen gegeven. Slalommen op een éénwieler, jongleren, borden op een fijn stokje laten draaien, 

flowersticks, rola-bola, goochelen, loopbal, ... Je kan er na ons kamp in juli vast heel veel over vertellen én… 

uw trucjes laten zien aan vrienden en vriendinnen. 

Naast het circusegedeelte maken de kinderen ook kennis met tal van andere sport & spelmomenten 

(baseball, frisbee, atletiek, zwemmen, …). 

 

 

Sport- en creakamp (juli) voor het eerste en tweede leerjaar 

 

Drie dagen spelen, bouwen en knutselen staan garant voor een geslaagd sport- en creakamp. In ieder geval 

een droom voor elk kind om onder begeleiding van vakkundige monitoren de eerste drie dagen van juli een 

hele week creatief te werken en naar hartelust te spelen. Wij voorzien naast creatief werken tevens 

voldoende sport en spel. Een must voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar. 


