Sport- en themasportdagen
schooljaar 2016-2017

www.sportyvzw.be

Wie zijn wij?
Sporty Sportief is erkend als sportvereniging door stad Leuven.
Tijdens het schooljaar organiseren wij naast heel wat sportdagen voor scholen ook naschoolse
sport (op school) en zwemschool, met als doelgroep voornamelijk kleuters en kinderen van de
lagere school.
Sporty vzw organiseert ook tijdens alle schoolvakanties activiteiten voor kinderen zoals sporten themakampen, themadagen, ponykampen,… .

Aanbod schooljaar 2016 – 2017
Sporty sportdagen

Kleuters
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Kleutersportdag
Tornooidag
Piraten
Laat je rollen
Play Factory

NIEUW tijdens dit schooljaar
“Sportdag in aanbieding”
en
“Sportdag in de kijker”!!
Neem zeker eens een kijkje…
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KLEUTERS

Kleutersportdag!
Wat?

Deze omnisportdag is een mix van sporten op maat van
de allerkleinste. Er is een ruim aanbod
aan sportmateriaal waar de kleuters
kennis mee zullen maken. Speciaal op
maat van uw school creëren we een
bewegingslandschap waar de kleuters
zich volledig kunnen uitleven. Grote en kleine ballen,
grote en kleine springkastelen,
wescoblokken, rollend materiaal (skatekarts,
plasmacars,…), springdieren, kruiwagenrace,
evenwicht, muziek, circusmateriaal ... al deze
aantrekkelijke materialen zorgen voor een
onvergetelijke sportdag!

Wie?

1ste tot en met 3e kleuterklas

Locatie? Sporthal Kessel-Lo (stadionlaan 4,
3010 Kessel-Lo)
OF sportdag op maat (kan dus ook op je eigen
school)!
Prijs?

Halve dag (3u):

min. €350

Hele dag (6u):

min. €600

0 – 100 leerlingen

€5/kind

0 – 100 leerlingen

€7,5/kind

101 – 200 leerlingen

€4,5/kind

101 – 200 leerlingen

€7/kind
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Lagere school

Piraten, alle hens aan dek!
Wat?

Piraat Blauwbaard ligt uitgeput op zijn boot. Op een van zijn veroveringstochten
op zee heeft hij een grote schat gevonden. Hij is echter in een zwaar onweer
beland en is de enige overlevende, de andere piraten zijn allemaal verdronken.
Zijn schat is nu voor hem alleen, maar wat moet hij doen met zo’n grote schat?
Delen we dit onder de kinderen? Enkel en alleen als jullie echt piraten worden!

Wie?

1e tot en met 2de leerjaar

Locatie?

Het Provinciaal Domein in Kessel-lo

Prijs?

Hele dag:

min. €600

0 – 100 leerlingen

€7,5/kind

Tornooidag
Wat?

Deze omnisportdagen zijn een mix van sporten. Er is een ruim aanbod aan
sportmateriaal waar de leerlingen kennis mee zullen maken. Speciaal op maat van
uw school werken we verschillende standen uit. De leerlingen van de 1ste graad
zullen proeven van verschillende sporten op een ludieke manier in verschillende
standen.
Door middel van kleine sportieve tornooien komen de leerlingen van de 2e en 3e
graad in aanraking met verschillende sporten.

Wie?

1ste tot 2de leerjaar - ervaringssportdag
3de tot 6de leerjaar - competitievorm

Locatie?

Het Provinciaal Domein in Kessel-lo
OF sportdag op maat!
Prijs?

Hele dag:

min. €550

0 – 100 leerlingen

€7/kind

101 – 200 leerlingen

€6,5/kind
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Play Factory!
Wat?

Een themasportdag voor het 3de leerjaar tot en met 6de leerjaar. De hele dag
staat in het teken van golf, volksspelen, Highlandgames, blow’in, XL-games,
springkasteel, … Wie heeft het klasdier van de juf vermoord? Ontdek het met je
groepje door verschillende tips te verzamelen! Kortom, we spelen een spel
vandaag!
Een mix van actie en creativiteit waarbij zowel de sportieve als de creatieve
leerlingen zich volop kunnen uitleven!

Wie?

3e tot en met 6e leerjaar

Locatie?

Het Provinciaal Domein in Kessel-Lo OF sportdag op maat!

Prijs?

Hele dag:

min. €600

0 – 100 leerlingen

€7,5/kind

Laat je rollen!
Wat?

De hele dag staat in het teken van wielen en rollende materialen. BMX-en,
mountainbiken, steppen, rolschaatsen, gocart-race, skateboarden, … maken van
deze dag een spetterende themasportdag. Verschillende teams strijden tegen
elkaar voor het gouden wiel gevuld met clics!

Wie?

1e tot en met 6de leerjaar

Locatie?

Het Provinciaal Domein in Kessel-lo

Prijs?

Hele dag:

min. €600

0 – 100 leerlingen

€7,5/kind

101 – 120 leerlingen

€7/kind
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Sporty Sportief vzw heeft nog heel wat andere uitgewerkte
sportdagen. Deze zijn enkel op speciale aanvraag en is de prijs van
Kleurensportdag!
Wat?
Een themasportdag voor het 1e leerjaar tot en met 6de leerjaar.
“Sporten kleurt je dag”! Een mix van verschillende, uitdagende
activiteiten waar kleurengroepjes strijden om de overwinning!
Activiteiten als: hockeybase, wereldbalrace, fling-it, bumball,…
komen zeker aan bod!

Wie?
Locatie?

1e tot en met 6de leerjaar
Het Provinciaal Domein in Kessel-lo OF sportdag op maat

Olympische spelen!

Ridderdag

Wat?
In dit Olympisch jaar wordt deze sportdag
ongetwijfeld het sportief hoogtepunt van het
schooljaar! De verschillende landen strijden voor
de medailles! Sporten van vroeger en nu zullen
steeds in competitievorm beoefend worden.
Atletiek, boogschieten, ploegsporten, BMX,
touwtrekken, … zijn er enkele van!

Wat?
Ridder Rodderick zit voor een versterkte
burcht. In deze burcht ligt een heel uitzonderlijk
zwaard waarmee hij iedereen kan verslaan.
Rodderick is ten einde raad. Als hij de sleutel wil
vinden moet hij eerst kunnen bewijzen dat hij
een echte ridder is en verschillende proeven
doen. Elke keer als hij in een proef slaagt, krijgt
hij een stuk van de puzzel waarop de plaats van
de sleutel aangekruist staat. De kinderen kunnen
ridder Rodderick helpen bij de verschillende
opdrachten en zo ook bewijzen dat ze zelf echte
ridders zijn!!

Wie?
Locatie?

1ste tot en met 6de leerjaar
Het Provinciaal Domein in Kessello

Wie?
Locatie?

1ste tot en met 2de leerjaar
Het Provinciaal Domein in Kessel-Lo
OF sportdag op maat!

De prijzen voor deze sportdagen zijn enkel op aanvraag!
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Praktisch!
•

Bij interesse wordt er een afspraak gemaakt om deze dag te bespreken,
zodat het een sportdag op maat wordt!

•

Sporty Sportief vzw zorgt voor 2 à 3 coördinatoren.

•

De school zorgt voor begeleiding (leerkrachten/ouders) aan de activiteiten.

•

14 dagen voordat de sportdag plaatsvindt, worden de exacte aantallen en
klaslijsten per mail doorgestuurd naar jelle@sportyvzw.be

•

De afrekening gebeurt per factuur na de activiteit en rekening houdend
met de aantallen die 14 dagen vooraf zijn doorgegeven/effectieve aantal??!!

•

Kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aanvang sportdag.

•

Bij annulatie vlak vóór de start van de sportdag betaal je een forfait van
€150. Wanneer de sportdag eenmaal begonnen is en je stopt in de loop van
de dag, betaal je het volledige bedrag.

•

De leerlingen zijn die dag verzekerd door de school en niet door Sporty
Sportief vzw. Uiteraard zorgt Sporty Sportief vzw voor een zo veilig
mogelijke opstelling van haar activiteiten. Meestal zal het volstaan te
informeren bij de schoolverzekering om na te gaan of deze activiteiten
onder de normale schoolpolis vallen.

•

Leerlingen voorzien zelf een lunchpakket en een drankje. Er is geen
mogelijkheid tot aankoop van eten of drinken.

Opmerking:
Al onze sportdagen kunnen ook op een andere plaats gerealiseerd worden, mits het

De prijzen
voor
deze
sportdagen
specifiek
benodigde
terrein
aanwezig
is.

zijn enkel op aanvraag!

Prijzen hiervoor steeds op aanvraag! info@sportyvzw.be
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Info? Vragen? Suggesties?

Sporty Sportief vzw
Ernest Solvaystraat 2
3010 Kessel-Lo
016/25.72.09
info@sportyvzw.be

Sporty Sportief vzw – Ernest Solvaystraat 2 – 3010 Kessel-lo – info@sportyvzw.be

