
 

 

Naam: …………………………… Voornaam: …………………………… 

Klas: …………… 

Tel. nr. ouder: …………………..................... (mama/papa)  

 

Handtekening: ……………………… 
 

Schrijft zich in voor:  
(aankruisen wat gewenst is; indien interesse voor meerdere activiteiten, nummeren in volgorde 

van voorkeur) 
 

Workshops Jaren Dag Data uren 

K l e u t e r s c h o o l 

 Kaboutersport 

10 lessen – €1,8/les 

K0 

K1 

MA 8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 19/2, 

26/2, 5/3, 12/3, 19/3 

15u45-16u45 

Sporty vzw geeft reeksen van 10 lessen per trimester waarbij elke week een andere sport aan bod komt. Kinderen 

kunnen zo kennismaken met allerlei sporten. Het sportaanbod voor kleuters noemen we kaboutersport. We doen o.a. 

parachutespelen, mini-basket, estafettes met ballen, atletiek, fit-o-meter en dans.  

 Sprookjesdans 

10 lessen – €1,8/les 

K0 

K1 

DO 11/1, 18/1, 25/1, 1/2,  8/2, 22/2, 

1/3, 8/3, 15/3, 22/3 

15u45-16u45 

We volgen Alice doorheen het wonderlijke land der fantasie. In deze workshop voor de jongste kleuters combineren we 
dans met theater en verbeelden we zo bekende en minder bekende sprookjes. We kruipen daarbij helemaal in de huid 
van onze personage en gaan samen Alice achterna door het konijnenhol, i.s.m. Carl Bosch. 

 Crea-pret 

10 lessen – €1,8/les 

K2 

K3 

MA 8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 19/2, 

26/2, 5/3, 12/3, 19/3 

15u45-16u45 

Voor iedereen die houdt van schilderen, plakken, prutsen, kleien, spetten, lekker lijmen, knippen … kortom knutselpret! 

De workshops worden opgebouwd 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. 

 Kaboutersport 

10 lessen – €1,8/les 

K2 

K3 

DI 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 20/2, 

27/2, 6/3, 13/3, 20/3 

15u45-16u45 

Sporty vzw geeft reeksen van 10 lessen per trimester waarbij elke week een andere sport aan bod komt. Kinderen 

kunnen zo kennismaken met allerlei sporten. Het sportaanbod voor kleuters noemen we kaboutersport. We doen o.a. 

parachutespelen, mini-basket, estafettes met ballen, atletiek, fit-o-meter en dans.  

  



L a g e r e  s c h o o l 

 Circus 

10 lessen – €1,8/les 

L1  

L2  

L3 

DI 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 20/2, 

27/2, 6/3, 13/3, 20/3 

15u45-16u45 

De kinderen leren een aantal basistechnieken zoals jongleren, bal-lopen enz…., i.s.m. Sporty vzw. 
 

 Omnisport 

10 lessen – €1,8/les 

L1 

L2 

DO 11/1, 18/1, 25/1, 1/2,  8/2, 22/2, 

1/3, 8/3, 15/3, 22/3 

15u45-16u45 

Sporty vzw geeft reeksen van 10 lessen per trimester, waarbij elke week een andere sport aan bod komt. Kinderen 
kunnen zo kennismaken met allerlei sporten. Het sportaanbod voor de lagere school noemen we omnisport. We 
proberen o.a. la crosse, frisbee, hockey, circus, bounceball, tennis en ropeskipping, ... 

 Techniek en Wetenschap 

10 lessen – €1,8/les 

L3 

L4 

DI 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 20/2, 

27/2, 6/3, 13/3, 20/3 

15u45-16u45 

Deze sessie is gemaakt voor kinderen die graag alles zelf ontdekken en al experimenterend door het  

leven gaan. Op een wetenschappelijke manier experimenteren met verschillende verbruiks- en  

gebruiksmaterialen. Aan de hand van proefjes leren we hoe sterk water is, we ontdekken +polen en 

 –polen aan een batterij,… . Weet je wat Mentos veroorzaakt bij aanraking met Cola Light?  

Op het einde van deze sessie is geen enkele wet van de fysica of chemie ons nog vreemd, i.s.m. Sporty vzw 
 

 Creatief aan de slag  

met tablets 

Opgelet: 5 lessen - €1,8/les 

L4 

L5 

L6 

VRIJ 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2 15u45-16u45 

We gaan aan de slag met creatieve apps om eigen tekeningen, foto’s en filmpjes te maken waarbij het werken met de 
tablet en het aanleren van enkele nieuwe digitale technieken zoals Green Screen en StopMotion centraal staan, i.s.m. 
Link in de kabel vzw 

 Kunsteducatieve workshop 

(muziek, theater, dans…) 

Opgelet: 5 lessen - €1,8/les 

L4 

L5 

L6 

VRIJ 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 15u45-16u45 

In deze reeks gaan we met de kinderen aan de slag met kunst. In samenspraak met de school maken we een keuze 

uit verschillende workshops en stellen zo een reeks samen van 3, 5, 8 of 10 activiteiten. De workshops binnen deze 

reeks duren 1 uur, i.s.m. Mooss vzw 

 

 
 

Inschrijven: dit formulier in de witte brievenbus 
bij de rode poort steken, ten laatste op 18/12/2017. 

(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. 
Voor deze activiteiten worden ook fiscale attesten uitgereikt. 

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


