
Informatie stages en kampen 2023

(voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners)

PAASKAMP

Beeldende kunst- en spelkamp in Oosterzele (thema dieren)

Wat? 5-daags paaskamp voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners in

Oosterzele. De focus ligt op kunst en beeldende activiteiten met opdrachten

volgens leeftijd en niveau.

Waar en wanneer?

- Maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april

- Lagere school de Appelaar (Dorp 48 in Oosterzele)

Dagoverzicht:

● 08.00 - 09.00 uur: opvang

● 09.00 - 10.30 uur: kunstige activiteit

● 10.30 - 11.00 uur: pauze

● 11.00 - 12.00 uur: kunstige activiteit

● 12.00 - 13.00 uur: lunch

● 13.00 - 14.30 uur: kunstige activiteit

● 14.30 - 15.00 uur: pauze

● 15.00 - 16.00 uur: sport en spel

● 16.00 - 18.00 uur: opvang

Kunstexpositie voor familie en sympathisanten op vrijdag 7 april om 15.30 uur!

Prijs inclusief verzekering en materialen: €35/dag of €130/vijf dagen

Bijkomende info:

- Sportieve kledij aan en een schilderschort (of hemd papa) meebrengen.

- Tijdens de middag: eigen lunchpakket (boterhammetjes) voorzien.

- Tijdens de pauze mogen gezonde tussendoortjes gegeten worden.

- Laatste dag: grote zak meebrengen (om kunstwerkjes mee te nemen).

- Documenten van de mutualiteit kunnen eerste dag ingediend worden.

- Alle begeleiders van onze kampen zijn ervaren docenten en opgeleid.
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ZOMERKAMP 1:

Muzisch kamp voor kleuters en lagere schoolkinderen in Oudenaarde

(thema: sprookjes en fantasie)

Wat? 5-daags muzisch kamp met allerhande podiumactiviteiten voor kleuters en

lagere schoolkinderen. De focus ligt op dansen, zingen, acteren, acrobatiek,

musical, kunstige activiteiten, sport en spel met een groepsindeling volgens

leeftijd of niveau.

Waar en wanneer?

- Maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli

- ‘t Sportkot Oudenaarde (Sompelplein 39b in Leupegem)

Dagoverzicht:

● 08.00 - 09.00 uur: opvang

● 09.00 - 10.30 uur: activiteit

● 10.30 - 11.00 uur: pauze

● 11.00 - 12.00 uur: activiteit

● 12.00 - 13.00 uur: lunch

● 13.00 - 14.30 uur: activiteit

● 14.30 - 15.00 uur: pauze

● 15.00 - 16.00 uur: activiteit

● 16.00 - 18.00 uur: opvang

Met toonmoment voor familie en sympathisanten op vrijdag 7 juli om 15.30 uur!

Prijs inclusief verzekering en materialen: €30/dag of €130/vijf dagen

Bijkomende info:

- Sportieve kledij aantrekken.

- Tijdens de middag: eigen lunchpakket (boterhammetjes) voorzien.

- Voldoende drankjes (liefst water) voorzien.

- Tijdens de pauze mogen gezonde tussendoortjes gegeten worden.

- Laatste dag: grote zak meebrengen (om kunstwerkjes mee te nemen).

- Documenten van de mutualiteit kunnen eerste dag ingediend worden.

- Deze documenten worden ingevuld en op de laatste dag teruggegeven.

- Alle begeleiders van onze kampen zijn ervaren docenten en opgeleid.
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ZOMERKAMP 2:

Gymnastiek- en danskamp voor kleuters en lagere schoolkinderen in

Oudenaarde (thema zomer)

Wat? 5-daags zomerkamp voor kleuters en kinderen tot 14 jaar. De focus ligt op

turnen en dansen met groepsindeling volgens leeftijd of niveau.

Waar en wanneer?

- Maandag 10 juli tot en met vrijdag 14 juli

- ‘t Sportkot Oudenaarde (Sompelplein 39b in Leupegem)

Dagoverzicht:

● 08.00 - 09.00 uur: opvang

● 09.00 - 10.30 uur: turnactiviteit

● 10.30 - 11.00 uur: pauze

● 11.00 - 12.00 uur: dansactiviteit

● 12.00 - 13.00 uur: lunch

● 13.00 - 14.30 uur: turnactiviteit

● 14.30 - 15.00 uur: pauze

● 15.00 - 16.00 uur: dansactiviteit

● 16.00 - 18.00 uur: opvang

Met toonmoment voor familie en sympathisanten op vrijdag 14 juli om 15.30 uur!

Prijs inclusief verzekering: €30/dag of €130/vijf dagen

Bijkomende info:

- Sportieve kledij aantrekken.

- Tijdens de middag: eigen lunchpakket (boterhammetjes) voorzien.

- Voldoende drankjes (liefst water) voorzien.

- Tijdens de pauze mogen gezonde tussendoortjes gegeten worden.

- Laatste dag: grote zak meebrengen (om kunstwerkjes mee te nemen).

- Documenten van de mutualiteit kunnen eerste dag ingediend worden.

- Deze documenten worden ingevuld en op de laatste dag teruggegeven.

- Alle begeleiders van onze kampen zijn ervaren docenten en opgeleid.
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ZOMERKAMP 3:

Muzisch kamp voor kleuters en lagere schoolkinderen in Waregem

(thema sprookjes & fantasie)

Wat? 5-daags muzisch kamp met allerhande podiumactiviteiten voor kleuters en

lagere schoolkinderen. Focus ligt op dansen, zingen, acteren, musical, kunstige

activiteiten, sport- en spel… met groepsindeling volgens leeftijd of niveau.

Waar en wanneer?

- Maandag 10 juli tot en met vrijdag 14 juli

- Sportcenter De Happy Waregem (Bergstraat 41 in Waregem)

Dagoverzicht:

● 08.00 - 09.00 uur: opvang

● 09.00 - 10.30 uur: activiteit

● 10.30 - 11.00 uur: pauze

● 11.00 - 12.00 uur: activiteit

● 12.00 - 13.00 uur: lunch

● 13.00 - 14.30 uur: activiteit

● 14.30 - 15.00 uur: pauze

● 15.00 - 16.00 uur: activiteit

● 16.00 - 18.00 uur: opvang

Met toonmoment voor familie en sympathisanten op vrijdag 14 juli om 15.30 uur!

Prijs inclusief verzekering: €30/dag of €130/vijf dagen

Bijkomende info:

- Sportieve kledij aantrekken.

- Tijdens de middag: eigen lunchpakket (boterhammetjes) voorzien.

- Voldoende drankjes (liefst water) voorzien.

- Tijdens de pauze mogen gezonde tussendoortjes gegeten worden.

- Laatste dag: grote zak meebrengen (om kunstwerkjes mee te nemen).

- Documenten van de mutualiteit kunnen eerste dag ingediend worden.

- Deze documenten worden ingevuld en op de laatste dag teruggegeven.

- Alle begeleiders van onze kampen zijn ervaren docenten en opgeleid.
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ZOMERKAMP 4:

Musicalkamp (met sportieve toets) voor kleuters en lagere schoolkinderen in

Oudenaarde (thema Disney)

Wat? 4-daags musicalkamp voor kleuters en lagere schoolkinderen. Focus ligt op

zingen, acteren, muzische activiteiten, spel, dansen en bewegen met

groepsindeling volgens leeftijd of niveau.

Waar en wanneer?

- Maandag 17 juli tot en met donderdag 20 juli

- Sporthal Rode Los Oudenaarde (Rode los 1 in Oudenaarde)

- GEEN kamp op feestdag vrijdag 21/07

Dagoverzicht:

● 08.00 - 09.00 uur: opvang

● 09.00 - 10.30 uur: activiteit

● 10.30 - 11.00 uur: pauze

● 11.00 - 12.00 uur: activiteit

● 12.00 - 13.00 uur: lunch

● 13.00 - 14.30 uur: activiteit

● 14.30 - 15.00 uur: pauze

● 15.00 - 16.00 uur: activiteit

● 16.00 - 18.00 uur: opvang

Met toonmoment voor familie en sympathisanten op donderdag 20 juli om 15.30u.

Prijs inclusief verzekering: €30/dag of €100/vier dagen

Bijkomende info:

- Sportieve kledij aantrekken.

- Tijdens de middag: eigen lunchpakket (boterhammetjes) voorzien.

- Voldoende drankjes (liefst water) voorzien.

- Tijdens de pauze mogen gezonde tussendoortjes gegeten worden.

- Laatste dag: grote zak meebrengen (om kunstwerkjes mee te nemen).

- Documenten van de mutualiteit kunnen eerste dag ingediend worden.

- Deze documenten worden ingevuld en op de laatste dag teruggegeven.

- Alle begeleiders van onze kampen zijn ervaren docenten en opgeleid.

- Er is een klein tekenhoekje aanwezig voor kinderen die soms moe zijn.
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ZOMERKAMP 5:

Gymnastiek- en turnkamp voor kleuters en lagere schoolkinderen in

Oudenaarde (thema fantasie)

Wat? 5- daags zomerkamp voor kleuters en lagere schoolkinderen. De focus ligt op

gymnastiek en turnen met groepsindeling volgens leeftijd of niveau.

Waar en wanneer?

- Maandag 24 juli tot en met vrijdag 28 juli

- Sporthal Rode Los Oudenaarde (Rode Los 1 in Oudenaarde)

Dagoverzicht:

● 08.00 - 09.00 uur: opvang

● 09.00 - 10.30 uur: activiteit

● 10.30 - 11.00 uur: pauze

● 11.00 - 12.00 uur: activiteit

● 12.00 - 13.00 uur: lunch

● 13.00 - 14.30 uur: muzisch intermezzo

● 14.30 - 15.00 uur: pauze

● 15.00 - 16.00 uur: activiteit

● 16.00 - 18.00 uur: opvang

Met toonmoment voor familie en sympathisanten op vrijdag 28 juli om 15.30 uur!

Prijs inclusief verzekering: €30/dag of €130/vijf dagen

Bijkomende info:

- Sportieve kledij aantrekken.

- Tijdens de middag: eigen lunchpakket (boterhammetjes) voorzien.

- Voldoende drankjes (liefst water) voorzien.

- Tijdens de pauze mogen gezonde tussendoortjes gegeten worden.

- Laatste dag: grote zak meebrengen (om kunstwerkjes mee te nemen).

- Documenten van de mutualiteit kunnen eerste dag ingediend worden.

- Deze documenten worden ingevuld en op de laatste dag teruggegeven.

- Alle begeleiders van onze kampen zijn ervaren docenten en opgeleid.
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ZOMERKAMP 6:

Muzisch kamp voor kleuters en lagere schoolkinderen in Huise/Kruisem

(thema sprookjes en fantasie)

Wat? 5-daags muzisch kamp met allerhande (podium)activiteiten voor kleuters en

lagere schoolkinderen. De focus ligt op acteren, dansen, gymnastiek, acrobatiek,

musical, kunstige activiteiten, sport en spel met groepsindeling volgens leeftijd of

niveau.

Waar en wanneer?

- Maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus

- Sporthal Huise (Kloosterstraat 18A - 9750 Kruisem)

Dagoverzicht:

● 08.00 - 09.00 uur: opvang

● 09.00 - 10.30 uur: activiteit

● 10.30 - 11.00 uur: pauze

● 11.00 - 12.00 uur: activiteit

● 12.00 - 13.00 uur: lunch

● 13.00 - 14.30 uur: activiteit

● 14.30 - 15.00 uur: pauze

● 15.00 - 16.00 uur: activiteit

● 16.00 - 18.00 uur: opvang

Met toonmoment voor familie en sympathisanten op vrijdag 4 augustus om 15.30u.

Prijs inclusief verzekering: €30/dag of €130/vijf dagen

Bijkomende info:

- Sportieve kledij aantrekken.

- Tijdens de middag: eigen lunchpakket (boterhammetjes) voorzien.

- Voldoende drankjes (liefst water) voorzien.

- Tijdens de pauze mogen gezonde tussendoortjes gegeten worden.

- Laatste dag: grote zak meebrengen (om kunstwerkjes mee te nemen).

- Documenten van de mutualiteit kunnen eerste dag ingediend worden.

- Deze documenten worden ingevuld en op de laatste dag teruggegeven.

- Alle begeleiders van onze kampen zijn ervaren docenten en opgeleid.
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ZOMERKAMP 7:

Turn-, sport- en spelkamp voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners in

Huise/Kruisem (thema dieren)

Wat? 5- daags zomerkamp voor kleuters en lagere schoolkinderen. Focus ligt op

turnen, sport & spel met groepsindeling volgens leeftijd of niveau.

Waar en wanneer?

- Maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus

- Sporthal Huise (Kloosterstraat 18A - 9750 Huise)

Dagoverzicht:

● 08.00 - 09.00 uur: opvang

● 09.00 - 10.30 uur: activiteit

● 10.30 - 11.00 uur: pauze

● 11.00 - 12.00 uur: activiteit

● 12.00 - 13.00 uur: lunch

● 13.00 - 14.30 uur: activiteit

● 14.30 - 15.00 uur: pauze

● 15.00 - 16.00 uur: activiteit

● 16.00 - 18.00 uur: opvang

Toonmoment voor familie en sympathisanten op vrijdag 11 augustus om 15.30 uur!

Prijs inclusief verzekering: €30/dag of €130/vijf dagen

Bijkomende info:

- Sportieve kledij aantrekken.

- Tijdens de middag: eigen lunchpakket (boterhammetjes) voorzien.

- Voldoende drankjes (liefst water) voorzien.

- Tijdens de pauze mogen gezonde tussendoortjes gegeten worden.

- Laatste dag: grote zak meebrengen (om kunstwerkjes mee te nemen).

- Documenten van de mutualiteit kunnen eerste dag ingediend worden.

- Deze documenten worden ingevuld en op de laatste dag teruggegeven.

- Alle begeleiders van onze kampen zijn ervaren docenten en opgeleid.
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Avondworkshops voor ervaren dansers in Oudenaarde

→ uitgebreid programma weldra online

Inschrijven voor één of meerdere kampen via volgende link:

https://forms.gle/5u7zDUafenkkR8wo6.

SELECTEER

O PAASKAMP Beeldende kunst- en spelkamp in Oosterzele

O ZOMERKAMP 1 Muzisch kamp in Oudenaarde

O ZOMERKAMP 2 Gymnastiek- en danskamp in Oudenaarde

O ZOMERKAMP 3 Muzisch kamp in Waregem

O ZOMERKAMP 4 Musicalkamp (met sportieve toets) in Oudenaarde

O ZOMERKAMP 5 Gymnastiek- en turnkamp in Oudenaarde

O ZOMERKAMP 6 Muzisch kamp in Huise/Kruisem

O ZOMERKAMP 7 Turn-, sport- & spelkamp in Huise/Kruisem

Administratie

● Verzekering en materialen inbegrepen in alle prijzen (na betaling).

● Betaalde gelden zijn niet terugbetaalbaar, maar kunnen in de vorm van een tegoedbon gebruikt

worden voor een ander kamp.

● Betalingsbewijs van overschrijving meebrengen op de eerste stagedag - geen betaling = geen

deelname.

● Overschrijving voor eerste kampdag op rekeningnummer BV Studio Minne (BE 89 0017 0839 1985) of

cash betalen op de eerste stagedag (vermelden van naam + stage + locatie).

● Mutualiteit documenten afgeven op eerste dag van de stage.

● Er volgen geen bijkomende mails met info, in dit document vind je alle info terug. Voor bijkomende

vragen: lizzy@studiominne.be .Studio Minne is voorlopig nog geen erkende vereniging. We delen met

gevolg voorlopig nog geen fiscale attesten uit. Er volgt geen reminder of betaalherinnering van

bovenstaande info, we zien elkaar op de eerste stage dag na betaling. Alle info vind je op de

website.

! Kortingen voor meerdere kampen of gezinsleden:

● Volgen van twee kampen = €25 korting op tweede kamp

● Volgen van drie kampen = €25 korting op tweede kamp + €25 korting op derde kamp
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