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Sportkampen,
exclusief voor en op
maat van kleuters
Wat is het?
Professionele kleutersportlesgevers,
inspirerende thema’s, Ballie de
mascotte, kleine groepjes in een
vertrouwde (school-)omgeving,
springkasteel, belevingstent…
De ideale mix van sport, spel en
knutselactiviteiten.
Little Ball Village

Kleuters only

Elke dag kleutersport! Voor de
jongste zijn er Ballie’s beweegverhalen. De oudste kleuters maken
op een speelse manier kennis met
5 sporten.

Kleine groepjes van maximum 30
kleuters geven rust. Onze activiteiten zijn volledig op maat van een
kleuter met een dagplanning op
hun eigen bioritme.
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Locaties

•
•
•

•

•

Antwerpen: Brecht, Morkhoven (Herentals), Rijkevorsel, Sint-Lenaarts.
Limburg: Engsbergen (Tessenderlo), Genk, Lummen, Paal.
Oost-Vlaanderen: Aalst, Aalter,Belzele, Deinze, Dendermonde,
Deurle,Destelbergen, Eke, Knesselare, Kruisem, Lochristi, Lokeren,
Maarkedal, Mariakerke, Merelbeke, Nazareth, Oostakker,
Oudenaarde, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, Temse,
Wondelgem en Zulte.
Vlaams-Brabant: Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Diest,
Kampenhout,Kortenberg, Linden, Lubbeek, Pellenberg, Testelt en
Tielt-Winge, Vilvoorde.
West-Vlaanderen: Anzegem, Avelgem, Bavikhove, Brugge, Deerlijk, Elverdinge, Gullegem, Harelbeke, Heestert, Ieper, Ingelmunster,
Kortrijk, Kuurne, Lichtervelde, Marke, Menen, Meulebeke, Moen, Moorslede, Oekene, Oostkamp, Oostnieuwkerke, Oostrozebeke, Oostvleteren, Pittem, Poperinge, Rekkem, Roeselare, Rumbeke, Spiere, Tielt,
Torhout, Waregem, Wevelgem en Zwevegem.

Periodes
Er zijn kampen voorzien in de
krokus-, paas- en zomervakantie.

Little Ball Camp
Soccer Stars Camp

4,9 op 5 volgens onze Facebook recensies.
Tevredenheidsscore van 4,72/5 op basis
van 2901 evaluaties in 2020.

Basisvoorwaarden

Dagplanning

•

Kleuters kunnen ingeschreven worden als ze 3 jaar zijn bij
aanvang van het kamp.

•

Opties (opvang/warme maaltijd) kunnen enkel aangevraagd
worden voor de volledige week. U kan dit tot 10 dagen voor
aanvang nog bijbestellen.

Om u als ouder een idee te geven welke activiteiten
we voor uw kleuter hebben gepland, tonen we u graag
onze dagplanning:

•

Opvang is van toepassing voor kleuters die aankomen vóór
8u45 en vertrekken na 16u15.

Praktisch
De kampen gaan telkens door van
9u tot 16u. Optioneel is er opvang
voorzien van 8u tot 17u30. De kleuters
kunnen een lunchpakket meebrengen
of u kan warme maaltijden bestellen.
Prijs: €112 voor een Little Ball Camp
€140 voor een Soccer Stars Camp

8u-9u
9u-9u15
9u15-10u30
10u30u-10u45

OPTIES:
• Opvang: €15
• Warme maaltijden: €25
(soep + hoofdgerecht)
- check de beschikbaarheid

•

op onze website -

U ontvangt een fiscaal
attest voor elk kamp
waar uw kind aan deelneemt en een attest van
deelname voor terugbetaling via het ziekenfonds.

10u45-12u
12u-13u
13u-13u30
13u30-14u30
14u30u-14u45
14u45-15u45

Opvang door onze eigen kleutersportlesgevers
Gezamenlijke opstart in onze belevingstent a.d.h.v
een ‘verhaal’
Little Ball Village sportles
Tijd voor fruit/koek en een drankje
Knutselmoment
Middagpauze
Vrij spel (bij voorkeur buiten)
Little Ball Village sportles
Tijd voor fruit/koek en een drankje
Speelse activiteit (bij voorkeur buiten)

15u45-16u

Gezamenlijk slotmoment in de belevingstent

16u-17u30

Avondopvang door onze kleutersportlesgevers

Kernwaarden
Hé,

KERNWAARDE 3: Fun
Kleur de regenboog verder in.

wij zijn Silke en Sybe!
Gaan we samen ontdekken waarvoor
Little Ball Village staat?

KERNWAARDE 1:

Warm nest

We kiezen bewust voor een
veilige en schoolse omgeving.
We bouwen als het ware een
nest waarin we de kleuters
sportieve avonturen
kunnen laten beleven!

KERNWAARDE 2:

Positief zorgzaam

Onze lesgevers benaderen de kleuters vanuit
een positief zorgzame houding. Via een positieve ingesteldheid slagen ze erin om ook de
jongste kleuters mee te nemen in het verhaal.

KERNWAARDE 3:

Fun

Door het veilig nest en de positief zorgzame
houding ontstaat er ruimte om samen met
de bal hopen fun te beleven! Onze lesgevers
leven zich compleet in waardoor de kleuters
met verbazing staan te kijken naar hun gekke
lesgever!

Wil je onze dansjes en
gekke filmpjes bekijken?
Ga dan zeker op zoek naar
ons Little Ball Village YouTube-kanaal!

Waar is Ballie?

Hoeveel Ballie’s
tel jij op de tekening?

Check www.littleballvillage.be/nl/downloads voor het juiste antwoord

De missie van Little Ball Village is kleuters in beweging
brengen en leiden naar de sportclub van hun
Elke zaterdagvoormiddag kleutersport
Bekijk de locaties in je buurt via onze website.
Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar!

Ons recept:
•
•
•
•

Kleine groepjes (maximum 16 kleuters).
Gediplomeerde kleutersportlesgevers.
Beweegverhalen voor het 1ste en 2de kleuter.
Onze 3de kleuters krijgen 5 sporten (Basketbal, tennis, hockey,
voetbal & dans) aangeboden in een niet-competitieve, stressvrije
en speelse vorm.
Info en inschrijvingen via
www.littleballvillage.be

Contact:

Little Star Village vzw

info@littleballvillage.be

0472/24.10.18

