
• Heb je verborgen talenten? • Hou je van sporten? • Wil je graag eens 
‘iets anders’ proberen? •

Naam 

Klas   

  
   Activiteit 1: Kaboutersport op maandag - K0 en K1 -  
         van 15u45 tot 16u45 - inschrijven voor 10 lessen - 1,8€/les
 Activiteit 2: Kaboutersport op dinsdag - K2 en K3 -  
         van 15u45 tot 16u45 - inschrijven voor 10 lessen - 1,8€/les
   Activiteit 3: Sprookjesdans op dinsdag - K1 en K2 - 
         van 15u45 tot 16u45 - inschrijven voor 10 lessen - 1,8€/les 
 Activiteit 4: Reeks KUNST voor kleuters op vrijdag - K2 en K3 - 
         van 15u45 tot 17u15 - inschrijven voor 10 lessen - 2,7€/les
   Activiteit 5: Omnisport op donderdag - L2 en L3 - 
         van 15u45 tot 16u45 - inschrijven voor 10 lessen - 1,8€/les
 Activiteit 6: Crea-pret op dinsdag - L1 en L2 - 
         van 15u45 tot 16u45 - inschrijven voor 10 lessen - 1,8€/les
 Activiteit 7: Muziek op donderdag - L3, L4, L5 en L6 - 
         van 15u45 tot 16u45 - inschrijven voor 10 lessen - 1,8€/les
 Activiteit 8: Beatbox op maandag - L5 en L6 - 
         van 15u45 tot 16u45 - inschrijven voor 10 lessen - 1,8€/les
 

Inschrijven: strookje invullen en in de witte brievenbus 
bij de rode poort steken, ten laatste op 15/9/2017.

Er wordt GEEN extra opvang aangerekend tijdens deze activiteiten.
De betaling van deze activiteiten gebeurt via de facturatie van de opvang. 

De inschrijving geldt voor de volledige reeks en wordt volledig aangerekend.
Gezinskortingen en sociale tarieven worden ook voor deze activiteiten toegepast en 

er worden ook fiscale attesten voor uitgereikt.

  Datum     Handtekening     
    en e-mail adres
   ouder(s)  

Kinder uren biedt op jouw school leuke activiteiten en workshops aan 
tijdens de opvanguren!  Op dit blad vind je het aanbod voor 

dit trimester.

stad Leuven & 
Paridaens presenteren KinderKuren:
Toffe activiteiten tijdens de opvang! 



Kaboutersport voor kleuters
Sport en spel: op een speelse manier leren de kinderen een aantal motorische vaardigheden. We 
doen parachutespelen, mini-basket, estafettes met ballen, atletiek, fit-o-meter, dans, ... - 
i.s.m. Sporty vzw
op maandag - K0 en K1 - van 15u45 tot 16u45 - max. 20 deelnemers
25/9/2017, 09/10/2017, 16/10/2017, 23/10/2017, 06/11/2017, 13/11/2017, 20/11/2017, 27/11/2017, 04/12/2017, 11/12/2017

Kaboutersport voor kleuters
Sport en spel: op een speelse manier leren de kinderen een aantal motorische vaardigheden. We 
doen parachutespelen, mini-basket, estafettes met ballen, atletiek, fit-o-meter, dans, ... - 
i.s.m. Sporty vzw
op dinsdag - K2 en K3 - van 15u45 tot 16u45 - max. 20 deelnemers
26/9/2017, 3/10/2017, 10/10/2017, 17/10/2017, 24/10/2017, 07/11/2017, 14/11/2017, 21/11/2017, 28/11/2017, 05/12/2017

Sprookjesdans voor kleuters
We volgen Alice doorheen het wonderlijke land der fantasie. In deze workshop voor de jongste kleu-
ters combineren we dans met theater en verbeelden we zo bekende en minder bekende sprookjes. 
We kruipen daarbij helemaal in de huid van onze personages en gaan samen Alice achterna door het 
konijnenhol - i.s.m. Carl Bosch
op dinsdag - K1 en K2 - van 15u45 tot 16u45 - max. 15 deelnemers
26/9/2017, 3/10/2017, 10/10/2017, 17/10/2017, 24/10/2017, 07/11/2017, 14/11/2017, 21/11/2017, 28/11/2017, 05/12/2017

Reeks KUNST voor kleuters
In deze reeks gaan we met de kleuters aan de slag vanuit verschillende disciplines (dans, beeld en 
muziek,...) - i.s.m. MOOSS
op vrijdag - K2 en K3 - van 15u45 tot 17u15 - max. 12 deelnemers
29/9/2017, 6/10/2017, 13/10/2017, 20/10/2017, 27/10/2017, 10/11/2017, 17/11/2017, 24/11/2017, 01/12/2017, 08/12/2017

Omnisport
In deze reeks maken we kennis met niet-alledaagse sporten, zoals la crosse, frisbee, hockey, circus, 
bounceball, tennis, ropeskipping, ... i.s.m. Sporty vzw
op donderdag - L2 en L3 - van 15u45 tot 16u45 - max. 25 deelnemers
28/09/2017, 05/10/2017, 12/10/2017, 19/10/2017, 26/10/2017, 09/11/2017, 16/11/2017, 23/11/2017, 30/11/2017, 07/12/2017

Crea-pret 
Voor iedereen die houdt van schilderen, plakken, prutsen, klei, spetten, lekker lijmen, knippen,... kor-
tom knutsel-pret! We werken rond een thema dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen. Dat kan 
gaan van “groen groener groenst” tot “Koning Karamel” - i.s.m. Jonna vzw
op dinsdag - L1 en L2 - van 15u45 tot 16u45  - max. 15 deelnemers
26/9/2017, 3/10/2017, 10/10/2017, 17/10/2017, 24/10/2017, 07/11/2017, 14/11/2017, 21/11/2017, 28/11/2017, 05/12/2017

Muziek
Voor 9-12 jarigen: muziektheater. We beginnen met een leeg blad, we verzinnen samen liedjes-tek-
sten, we oefenen onze stem, we maken scènes bij de liedjes en presenteren aan het einde onze zelf-
gemaakte mini-musical - i.s.m. Jonna vzw
op donderdag - L3, L4, L5 en L6 - van 15u45 tot 16u45  - max. 15 deelnemers
28/09/2017, 05/10/2017, 12/10/2017, 19/10/2017, 26/10/2017, 09/11/2017, 16/11/2017, 23/11/2017, 30/11/2017, 07/12/2017

Beatbox 
Heb je jezelf ooit gezien als muziekinstrument? Dan kan je aan de slag bij onze workshop human 
beatbox, waar je de basistechnieken aangeleerd krijgt. Alle geheimen van het beatboxen worden 
aan je geopenbaard. Na de workshop is het enkel nog aan jou om te oefenen zodat je een echte 
beatboxer kan worden - i.s.m. Killerbee Workshops
op maandag - L5 en L6 - van 15u45 tot 16u45 - max. 15 deelnemers
25/9/2017, 09/10/2017, 16/10/2017, 23/10/2017, 06/11/2017, 13/11/2017, 20/11/2017, 27/11/2017, 04/12/2017, 11/12/2017

VU: Schepen van sociale zaken, Bieke Verlinden, Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven


