
Sportkampen 
voor kleuters

2023
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8u00-9u00 Opvang door onze eigen kleutersportlesgevers
9u00-9u30  Gezamenlijke opstart in onze belevingstent a.d.h.v een verhaal
9u30-10u30  Little Ball Village sportles
10u30-11u00  Tijd voor fruit/koek en een drankje
11u00-12u00  Knutselmoment
12u00-13u00  Middagpauze
13u00-13u30  Springkasteel en vrij spel (bij voorkeur buiten)
13u30-14u30  Little Ball Village sportles
14u30-15u00  Tijd voor fruit/koek en een drankje
15u00-15u45  Speelse activiteit (bij voorkeur buiten)
15u45-16u00  Gezamenlijk slotmoment in de belevingstent
16u00-17u30  Avondopvang door onze kleutersportlesgevers

Praktisch
Onze activiteiten zijn volledig op maat van  
kleuters, met een dagplanning op hun bioritme.
De kampen gaan telkens door van 9u tot 16u. 
Er is opvang voorzien door onze kleutersport 
lesgevers van 8u tot 17u30. 
De kleuters kunnen een lunchpakket meebrengen 
of u kan warme maaltijden bestellen, afhankelijk 
van de beschikbaarheid. 

Kijk je even mee?
U ontvangt na afloop van elk kamp een fiscaal attest en een 
attest van deelname voor terugbetaling via het ziekenfonds.

Kleuters only
We focussen ons enkel op kleuters. Alle 
uitgewerkte activiteiten zijn helemaal aange-
past aan hun leefwereld.
 

Kleine groepjes
We gaan voor kleinschalige kleuterkampjes 
met maximum 32 kleuters. Dat betekent heel 
veel aandacht voor jouw kleuter.
 
 

Gediplomeerde  
kleutersportlesgever
Het positief zorgzaam karakter van onze les-
gevers is een zekerheid. We voegen daar nog 
het nodige inlevingsvermogen en enthousi-
asme aan toe en je krijgt de perfecte match.

Bewegen & sporten
We sporten uiteraard niet de hele dag maar 
wisselen activiteiten voortdurend af. Voor 
onze jongste kleuters zijn er de Ballie- 
beweegavonturen. Voor de oudere halen we 
het echte sportmateriaal boven.

Periodes
Er zijn kampen voorzien in de krokus-, paas- 
en zomervakantie. Het aanbod verschilt per 
locatie. Bekijk de volledige planning en alle 
locaties van onze kampen op  
www.littleballvillage.be.  
 

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

Warme maaltijden kunnen enkel aange-
vraagd worden voor de volledige week. 
U kan dit tot 10 dagen voor aanvang nog 
bijbestellen.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN 

VIA WWW.LITTLEBALLVILLAGE.BE

Prijs: 132 euro (opvang inbegrepen) 
warme maaltijden (soep + hoofdgerecht)  

zijn optioneel aan 30 euro/week

Sportkampen 
OP MAAT VAN KLEUTERS

Thema: ‘Ballie op de maan’



CONTACT
Little Star Village vzw 
info@littleballvillage.be
0472 24 10 18

@littleballvillage

Thema: ‘Ballie de poolreiziger’

4,9 op 5 volgens onze Facebook recensies.
Tevredenheidsscore van 4,71/5 op basis van 
3831 evaluaties in 2022.


