SPORT

Sportkampen
zomervakantie

Kleutersportkampen:
voor geboortejaren 2013, 2014 en 2015.

sporthal Berlare
sporthal Overmere

Lagere schoolsportkampen:
voor geboortejaren 2007 tot en met 2012.
meer info:
		

dienst vrije tijd,
052 43 25 40 en sport@berlare.be

www.berlare.be/sportkampen
berlare

Politiekamp (kleuters)
Sporthal Berlare
1 tot 5 juli, van 9 tot 12 uur
Voor geboortejaren 2013, 2014 en 2015

Detective/omnisportkamp (lagere school)
Sporthal Overmere
1 tot 5 juli, van 9 tot 16 uur
Voor geboortejaren 2007 tot en met 2012

30,00 euro voor vijf dagen sport en
plezier in politiethema.

55,00 euro voor vijf dagen vol raadsels en
sportieve opdrachten.

Brandweerkamp (kleuters)
Sporthal Overmere
19 tot 23 augustus, 9 tot 12 uur
Voor geboortejaren 2013, 2014 en 2015

Nachtwacht/omnisportkamp (lagere school)
sporthal Berlare
19 tot 23 augustus, van 9 tot 16 uur
Voor geboortejaren 2007 tot en met 2012

30,00 euro voor vijf dagen sport en spel in
thema van de brandweer.

55,00 euro voor vijf dagen sport en spel in
Nachtwacht-thema.

Sprookjesbos (kleuters)
Sporthal Berlare
26 tot 30 augustus, 9 tot 12 uur
Voor geboortejaren 2013, 2014 en 2015

Avonturenkamp (lagere school)
sporthal Overmere/Nieuwdonk
26 tot 30 augustus, van 9 tot 16 uur
Voor geboortejaren 2007 tot en met 2012

30,00 euro voor vijf dagen sprookjesplezier.

65,00 euro om vijf dagen lang het avontuur
aan te gaan. Durf jij het aan?

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf maandag 3 juni om 9 uur via https://webshopberlare.recreatex.be.

Wat breng je mee?
Sportieve kledij, turnpantoffels of sportschoenen voor zaalgebruik, een gezond
tussendoortje en een drankje (geen blikjes) voor tijdens de pauze. Een lunchpakket voor het
lagere schoolsportkamp, een drankje krijgt elk kind gratis tijdens de lunchpauze. Kleuters
mogen ook steeds verkleedkledij aantrekken!

Opvang
Bij de kleutersportkampen is er opvang in de sporthal tussen 8 en 9 uur. Is het noodzakelijk
om vroeger opgevangen te worden, dan kan dit via mail (kinderopvang@berlare.be)
aangevraagd worden. Opvang is mogelijk tussen 7 en 8 uur in IBO Berlare of IBO Overmere.
Indien er ook in de namiddag opvang noodzakelijk is, is het verplicht in te schrijven voor de
kinderopvang via de webshop.
Bij de lagere schoolsportkampen is er opvang in de sporthal van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17
uur. Indien er nog voor- of naopvang nodig is, kan dit in samenwerking met IBO Berlare of
IBO Overmere, dit kan aangevraagd worden via mail (kinderopvang@berlare.be).
dienst vrije tijd, 052 43 25 40, sport@berlare.be en www.berlare.be/sportkampen

v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare

Programma

