Contactpersoon: Hanne Seldeslachts (Vestigingsverantwoordelijke Kinderkuren)
Hanne.Seldeslachts@leuven.be of 0491 16 72 85
Workshops

Jaren

Dag

Data

uren

SOS Kaboutersport
9 keer (min 12, max 18 lln)

K1/K2/K3

WO

22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6,
10/6, 17/6

16u-17u

In samenwerking met Tofsport Leuven laat Sporty vzw aan de kinderen een reeks toffe en onbekende kleutersporten
kennen. Dit kadert in het project Sport Op School (SOS). We gaan toffe activiteiten ontdekken zoals kringspelen, reis
rond de wereld, expressie, spelen met ballonnen, kleutermotoriek, we spelen met touwen en hoepels, met de
parachute, met 1001 ballen en nog veel meer.

Multicircus
10 keer (min 9, max 12 lln)

K2/K3

DI

21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6,
16/6, 23/6

16u-17u

In de naschoolse circusles leer je de basis van verschillende technieken. Er wordt een mix aangeboden van jongleren
tot evenwicht, acrobatie en theater. Uitgerust met heel wat circusmateriaal komen enthousiaste lesgevers van Cirkus
in Beweging met plezier naar je school om de artiest in jou wakker te maken! De les begint steeds met een leuk
circusspel om iedereen warm te maken zodat er daarna samen geoefend kan worden!

SOS SPORTYMIX
7 keer (min 14, max 20 lln)

L1/L2/L3

VRIJ 24/4, 8/5, 15/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6

16u-17u

Sporty vzw geeft een reeks van 7 lessen, waarbij elke week een andere sport aan bod komt. Kinderen kunnen zo
kennismaken met allerlei sporten. Het sportaanbod voor de lagere school noemen we SOS-Sportymix (Sport Op
School). We proberen o.a. kwartetspel, baseball, rugby, Fling-it, hindernissen-parcours, balspelen,…

SAMEN (LEREN) SPELEN, OF
LEREN SAMENSPELEN
5 keer (min 14 , max 20 lln)

L3/L4/L5/L6 MA

4/5, 18/5, 8/6, 15/6, 22/6

16u-17u

Samen op een leuke manier zoek gaan naar oplossingen op moeilijke vragen, elkaar zo erg vertrouwen dat je met je
ogen dicht durft te luisteren naar iemand die zegt wat jij moet doen, … Je beleeft het allemaal in de sessies rond spel,
en leert er nog mee samenwerken ook! I.s.m. De aanstokerij

Kijk ook aan de achterkant van dit blad

TECHNIEK EN
WETENSCHAPPEN
3 keer (min 8, max 15 lln)

L1/L2

MA

27/4, 11/5, 25/5

16u-17u

UCLL komt met 3 te gekke workshops rond techniek en wetenschappen. We experimenteren en proberen,
keicool!
ARCHEOLOGIE
1 keer (min 7, max 10 lln)

L4/L5/L6

WO

27/5

12u4513u45

De kinderen worden ondergedompeld in de vaak mysterieuze wereld van de archeologie. Ze ontdekken
hoe uiteenlopende wetenschappen oplossingen kunnen bieden en ons meer kunnen vertellen over hoe
archeologen het verleden ontrafelen. I.s.m. KUL en Provincie Vlaams-Brabant in het kader van de
archeologiedagen (www.archeologiedagen.be)

Inschrijven kan enkel via een online link
http://bit.ly/SANCTAMARIALEUVEN
tot en met 19/03/2020
Hou dit briefje bij voor de juiste data!

Bij teveel inschrijvingen wordt geloot, bij te weinig inschrijvingen gaat de workshop niet door.
Gelieve de kinderen die meedoen op te halen vanaf 17u!
De betaling van deze activiteiten gebeurt via de facturatie van de opvang.
De prijs van deze workshops is hetzelfde als de opvang, 1,8€/uur,
er wordt geen extra opvang aangerekend tijdens deze activiteiten.
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 Bieke Verlinden, Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

