“KINDERKUREN”
Sporty werkt sinds kort als partner voor naschoolse opvang van Leuvense scholen.
Hiervoor hebben we de ambitie om voor alle Leuvense kinderen een boeiende,
kwalitatieve en leerrijke opvang te organiseren. Een toffe opvang ontzorgt niet alleen de
ouders, het biedt kinderen ook kansen en laat ze proeven van allerlei activiteiten.
Sporty vzw biedt volgende activiteiten voor scholen aan:
Circusproject: Een sessie waarin we de kinderen omtoveren tot echte circusartiesten. Gedurende 10
lessen oefenen we de kneepjes van het vak. Jongleren, lopen op een reuzenbal, piramides bouwen van drie
hoog, … Op de 10e les nodigen we onze de mama’s, papa’s, zusjes en broertjes uit om te komen kijken naar
onze circusvoorstelling waar we hard aan gewerkt hebben!
Doelgroep: lagere school (max 20 deelnemers)
Credits: 60
Techniek & Wetenschap: Deze sessie is gemaakt voor kinderen die graag alles zelf ontdekken en al
experimenterend door het leven gaan. Op een wetenschappelijke manier experimenteren met
verschillende verbruiks- en gebruiksmaterialen. Aan de hand van proefjes leren we hoe sterk water is, we
ontdekken +polen en –polen aan een batterij,… . Weet je wat Mentos veroorzaakt bij aanraking met Cola
Light? Op het einde van deze sessie is geen enkele wet van de fysica of chemie ons nog vreemd.
Doelgroep: lagere school (max 20 deelnemers)
Credits: 60
Bouwen met Lego en Clics: Een sessie waarin kinderen zich volledig mogen laten gaan met duizenden
legoblokken in alle geuren en kleuren. Er zullen bouwplaten zijn waarop de kinderen allerlei monumenten,
dieren, huizen, …. zullen bouwen. We maken zelfs levensgrote bouwwerken. Kennen jullie trouwens CLICS?
De felgekleurde blokjes die je in elkaar kan klikken en op die manier grote bouwwerken, auto’s,
ruimteschepen en andere fantasieën bouwen!! Een sessie voor creatieve bouwers!!
Doelgroep: lagere school (max 20 deelnemers)
Credits: 60
Bouwen met softlego, houten blokjes en duplo: Een sessie waarin kinderen zich volledig mogen laten
gaan met duizenden houten blokjes, grote soft-legoblokken en heel wat duploblokjes in alle geuren en
kleuren. Elke les plaatsen we in een ander thema, gaande van ridders en prinsessen tot een groot
samenwerkingsproject. De kinderen leven zich uit als echte bouwvakkers!
Doelgroep: kleuters (max 20 deelnemers)
Credits: 60
Japanse Krijgskunst en zelfverdediging: Tijdens deze lessenreeks zien we de basiselementen van
verschillende Japanse krijgskunsten. Dit doen we via technieken van karate, judo, en zelfs het nog in België
nog onbekende 'kudo'. De kinderen leren trappen en stoten op stootkussens. Verder zien ze hoe ze iemand
van hun af kunnen houden, zowel staand als op de grond.
Het doel is om op een leuke manier te werken aan diepgaandere dingen als stress-beheersing, assertiviteit,
discipline, zelfverdediging, elkaars grenzen accepteren, en anti-pest inzichten.
Doelgroep: 2e en 3e graad lagere school (max 16 deelnemers)
Credits: 60
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SOS- Leuven:
Mede door de steun van de sportdienst van de stad Leuven vind je bij kinderkuren een uitgebreid aanbod
sport onder de noemer Sport op School (SOS). Sporty vzw geeft reeksen van 10 lessen waarbij elke week
een andere sport aan bod komt. Kinderen kunnen zo kennismaken met allerlei sporten. Het sportaanbod
voor kleuters noemen we kaboutersport; voor de lagere school spreken we van omnisport.
Scholen hoeven voor het sportaanbod geen credits in te wisselen. In samenspraak met Sporty vzw wordt
bepaald welke reeksen worden toegekend.
Doelgroep: kleuters of lagere school (max 25 deelnemers en max 3 jaar leeftijdsverschil)
Credits: GEEN
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