Nieuwerkerken
1 juli t.e.m. 2 juli

Nieuwerkerken
19 juli t.e.m. 23 juli (21 juli geen kamp)

Circuskamp

Eenhoorn- en dinokamp

Kleuters & jongeren

Kleuters

We starten de vakantie met circustrucjes voor groot en klein:
Jongleren, flowersticks, evenwicht, stelten lopen… We leren het
allemaal! Ook een bezoekje van een clown mag natuurlijk niet
ontbreken!
Prijs: € 40

We duiken in de fantasiewereld van dinosaurussen en eenhoorns.
We sporten, spelen allerlei leuke spelletjes, knutselen en koken in
het thema.
Prijs: € 80

Nieuwerkerken
12 juli t.e.m. 16 juli
Beestenboskamp
Kleuters
Elke dag spelen en werken we rond andere dieren:
boerderijdieren, kriebelbeestjes, jungledieren, dieren in de zee…
Eén dagje worden de kinderen verwacht op een echte boerderij!
(i.s.m. ‘Hoeve op den Mierhoop’ in Wijer)
Prijs: € 100
Welke dag dit zal zijn, is verschillend al naargelang de leeftijd van je kinderen. Gelieve hier
rekening mee te houden, wij maken onze groepen altijd naar gelang leeftijd

Outdoorkamp
Jongeren
We sporten en spelen vooral buiten. We gaan de avontuurlijke
toer op: muurklimmen, hindernissenparcours, boogschieten
bosspelen, airtrack… We trekken ook een dagje naar
Nieuwenhoven voor wat avontuur in de bossen!
Prijs: € 100

Pretkamp
Jongeren
Klaar voor een week vol dolle pret en verrassingen?! We spelen
toffe, knotsgekke spelletjes, knutselen, koken wat lekkers...
Fietsen, zwemmen, trefbal, honkbal, hockey, airtrack… we
sporten er op los!
Prijs: € 80

Nieuwerkerken
16 augustus t.e.m. 20 augustus
Mixkamp
Kleuters & jongeren
Onze jaarlijkse topper! We sluiten de vakantie af met dagelijks
een toffe mix van: koken, dans (meisjes), balsporten (jongens),
sporten, knutselen, toffe spelletjes…
Prijs: € 100

Alken
1 juli t.e.m. 2 juli

Alken
26 juli tot 30 juli

Bellen en ballen

Boerderijkamp

Kleuters

Kleuters
We beginnen de vakantie met sport en spel.
Alles met de bal staat op het programma,
ook reuzebellen mogen natuurlijk niet
ontbreken!
Prijs: € 40

Alles op wieltjes

naargelang de leeftijd van je kinderen. Gelieve hier rekening mee te houden, wij maken

Jongeren
Op wieltjes vliegen de jongeren de vakantie in!
Skateboarden, steppen, fietsen, rolschaatsen…

Ben jij ook een grote dierenvriend? Dan is
dit kamp zeker iets voor jou! We spelen
allerlei toffe spelletjes in het thema,
knutselen en koken ook iets lekkers!
Eén dagje worden de kindjes verwacht op een échte boerderij
(i.s.m. Koe-Boe-Party in Alken). Welke dag dit zal zijn, is verschillend al
onze groepen altijd naar gelang leeftijd

Prijs: € 40

Prijs: € 100

Jumpkamp
Jongeren

Alken
19 juli t.e.m 23 juli (21 juli geen kamp)
Diep in de zee
Kleuters
We duiken onder in de wondere wereld van de zee:
zeedieren, zeemeerminnen, verloren schatten diep in de zee…
Prijs: € 80

XL-gameskamp
Jongeren
Deze week spelen we allerlei levende gezelschapspelen, maar
dan extra groot: levend dammen, mikado, kwartet...Prijs: € 80

Deze week springen we er op los: airtrack, verspringen,
hoogspringen, trampoline, zakspringen…
Prijs: € 100

Alken
2 augustus t.e.m. 6 augustus
Sprookjeskamp
Kleuters
Elke dag ontdekken we een nieuw sprookje:
Sneeuwwitje & de 7 dwergen, Roodkapje, de
wolf en de 7 geitjes, de 3 biggetjes, Hans &
Grietje… Samen verslaan we de wolf en de
heks!
Prijs: € 100

Sint-Joris
2 augustus t.e.m. 6 augustus
Indianenkamp
Kleuters
Klaar om een echte indiaan te worden?
We bouwen een tipi, doen een
indianendans, gaan op avontuur, spelen
indianenspelen…
Prijs: € 100

Overzicht zomerkampen

Alken
1 juli – 2 juli
19 juli – 23 juli
26 juli – 30 juli

Avonturenkamp

2 aug – 6 aug

Jongeren
Een kamp voor echte avonturiers die van een uitdaging houden!
We bouwen kampen in het bos, camoufleren ons en spelen
bosspelen, banen ons een weg door een
hindernissenparcours, ontcijferen geheime
codes…
Verder staan er leuke sporten en spelletjes
op het programma.
Prijs: €100

Alken
9 augustus t.e.m. 13 augustus
Zomerkriebels
Kleuters & jongeren
We sluiten onze zomer in Alken af met een
mengelmoes van zomerkriebels: sporten, knutselen, dansen
(meisjes), new games (jongens)…
Prijs: € 100

9 aug – 13 aug

Bellen en ballen (kleuters)
Alles op wieltjes (jongeren)
Diep in de zee (kleuters)
XL-gameskamp (jongeren)
Boerderijkamp (kleuters)
Jumpkamp (jongeren)
Sprookjeskamp (kleuters)
Indianenkamp (kleuters – Sint-Joris)
Avonturenkamp (jongeren – Sint-Joris)
Zomerkriebels (kleuters en jongeren)

Nieuwerkerken
1 juli – 2 juli
12 juli – 16 juli
19 juli – 23 juli
16 aug – 20 aug

Circuskamp (kleuters en jongeren)
Beestenboskamp (kleuters)
Outdoorkamp (jongeren)
Eenhoorn- en dinokamp (kleuters)
Pretkamp (jongeren)
Mixkamp (kleuters en jongeren)

Onze troeven:
 Pedagogisch, gediplomeerde lesgevers: leerkrachten lichamelijke
opvoeding, kleuterleidsters, onderwijzers…
 Opvang voorzien van 8u tot 17u in sporthal
 Gratis drankje ’s middags
 Erkende organisatie, fiscaal aftrekbaar
 Ongevallenverzekering voor elke sporter
Onze werking:
 Sportkampen voor kinderen van 2,5 jaar (pampervrij) tot 12 jaar
 Groepjes per leeftijdscategorie zodat elk kind voldoende uitdaging heeft
 Iedere dag activiteiten van 9.00 tot 16.00
 Opvang in de sporthal van 8.00 tot 17.00
 Samenwerking met plaatselijke opvang voor 8.00 of na 17.00 (afhankelijk
voor de huidige coronamaatregelen!)
 Meer informatie op onze website www.steponit.be of onze
facebookpagina Step on it sportkampen
 Programma onder voorbehoud van de coronamaatregelen!
Inschrijven voor één van onze kampen?
 Inschrijven voor één van onze kampen kan via onze website:
www.steponit.be
 Inschrijving is definitief na betaling via rekeningnummer
BE05779596534775 met vermelding van: naam en voornaam van het
kind, naam en datum van het sportkamp
 Je ontvangt een bevestigingsmail van de inschrijving
 Eén week voor het sportkamp ontvang je een e-mail met de nodige
informatie
Info: www.steponit.be - steponit@hotmail.be - 0474 54 40 46
Locaties waar onze kampen doorgaan:
 Alken: Sportcentrum De Alk – Koutermansstraat – 3570 Alken
 Sint-Joris: Basisschool Sint-Joris – Schoolstraat 13 – 3570 Alken
 Nieuwerkerken: Gemeentelijke sporthal – Kerkstraat 132 –
3850 Nieuwerkerken

