
Len t e k r i ebe lskampthemakampthema

wat mag je verwachten?

Tijdens een creatieve kampweek maken de kinderen kennis met een waaier aan technieken en
materialen. Het doel is om activiteiten aan te bieden waarbij de kinderen hun creativiteit en
talenten kunnen ontplooien. Ze leren nieuwe technieken en worden steeds uitgedaagd om zich te
overtreffen. We maken zowel grote als kleine creaties. Op het einde van de week neemt iedereen
zijn eigen creaties mee naar huis!

voorstel dagindeling

08u- 09u: 
09u - 10u15: 
10u15 - 11u: 
11u - 12u: 
12u - 13u: 
13u - 14u15: 
14u15 - 15u: 
15u - 16u:
16u- 17u: 

De creatieve activiteiten worden afgewisseld met een pauze en aansluitend sport/spel gedurende
30 à 45 minuten zodat  de kinderen zich ook eens fysiek kunnen uitleven en bewegen.

creatieve activiteiten:
Onze bron van inspiratie is de lente. Iedereen voelt het immers al overal kriebelen, en kriebels
kunnen de prachtigste vormen aannemen eenmaal ze hun weg naar buiten vinden. Zo niet maken
ze je erg onrustig en zenuwachtig en blijft het onaangenaam in je hoofd of in je lijfje ronddraaien. 
Een greep uit de projecten: lentemobiel met bloemen en vogeltjes, bijenhotel, zaadbom,
rupsenpompon, slakkenopbergdoosje, kunstige tulpen, kleurrijke vlinders, wollige schaapjes, ...

onthaal kinderen en vooropvang door gemeente
creatieve activiteit
pauze + aansluitend sport/spel ism gemeente
creatieve activiteit
middagpauze onder toezicht van gemeente
creatieve activiteit
pauze + aansluitend sport/spel ism gemeente
creatieve activiteit + afsluiten kampdag
afhalen kinderen + na opvang door gemeente



Len t e k r i ebe lskampthemakampthema

wij zorgen voor:

jullie zorgen voor:

Prijzen

Persoonlijke en enthousiaste aanpak bij de uitwerking en de begeleiding van het kamp

Deskundige begeleiding van de activiteiten door één coördinator

Alle materialen nodig voor het realiseren van de projecten, tafelbescherming en knutselschorten 

Originele en kwaliteitsvolle projecten, aangepast aan de leeftijd van de kinderen

Een "borstelschone" locatie op het einde van het kamp

Minstens 1 extra begeleider/student voor de groep

Een ruime, nette en makkelijk toegankelijke locatie voorzien van tafels en stoelen en stopcontact

Administratieve verwerking van de inschrijvingen (fiscaal attest, attest ziekenfonds, ...)

Verzekering van de kinderen en de locatie

Communicatie en promotie

Deelnemerslijst met naam, voornaam en geboortedatum

Krokus en/of paasvakantie
9u - 16u
max. 25 kinderen/groep

Kampweek Lentekriebels 5 dagen
4 dagen

€  2812,50
€ 2240,00

Transport naar kamplocatie à € 0,50/km (H&T/dag)

WWW.CRAFTQUEENS.BE
T 0476 47 95 74

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing - zie website


