Sportdienst Heers
Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers
Inschrijven?
 Je kan inschrijven op maandag 20 maart 2017 van 18u30 tot 19u00
(niet eerder) op de sportdienst, Paardskerkhofstraat 20 in Heers.
 Vanaf dinsdag 21 maart kan je telefonisch inschrijven op het nummer
011/48 01 21, of via email sport@heers.be.
 De inschrijvingen zijn beperkt.
 Je mag je eigen kinderen en per kind 1 vriendje inschrijven.
 De inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld.
 Inschrijvingen per email zijn pas definitief na bevestiging door de
sportdienst en na betaling binnen de drie werkdagen, zoniet vervalt de
inschrijving.
 Gebeurt de betaling per overschrijving, dan moet er eerst
telefonisch of via email gereserveerd worden.
Betalen?
Je kan cash betalen bij de sportdienst Heers of per overschrijving op
BE26 0910 0047 5329 met vermelding van “sportkamp—naam
deelnemer”
Annuleren? Elke annulering brengt annulatiekosten met zich mee: 30% van de
inschrijvingsprijs tot 1 juli en 100% bij afwezigheid op of bij
onderbreking van de activiteit.
Waar?

NAAM & VOORNAAM KIND: ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
NAAM GEZINSHOOFD: ................................................................................................................................
ADRES: ................................................................................................................................................................
TEL PRIVE: ............................................... TEL GSM: ......................................................................................
EMAIL: .................................................................................................................................................................
GEBOORTEDATUM: .......................................................................................................................................
EVENTUELE OPMERKING: ...........................................................................................................................
KEUZE:

O Frans

O Engels (vanaf 8 jaar)

AANTAL KAMPEN GEVOLGD I.SM. LE CLUB FRANCAIS: ……………………………..
FOTO’S VAN JE ZOON/DOCHTER MOGEN GEBRUIKT WORDEN VOOR PUBLICATIE:
O ja

O neen

Le Club Français
Uitleg over de methode van het taalonderwijs
Jonge kinderen zijn uitermate leergierig. Dit is al vaak
bewezen. Ze gaan graag op verkenning in de voor hen nog
onbekende wereld. Het is ook de periode waarin ze op
allerlei impulsen reageren. Op deze leeftijd zijn ze vooral
zeer taalgevoelig.
Het concept van deze academie
bestaat er juist in de leergierigheid van jonge kinderen aan
te moedigen. Een goede uitspraak en een
basiswoordenschat zorgen ervoor dat de kinderen zich
in concrete dagelijkse situaties kunnen behelpen.
Syllabussen, spelletjes, toneeltjes en muziek—
samengesteld door kinderpsychologen en taalleraren—
scheppen een aangename sfeer, waarin kinderen hun interactieve vaardigheden en
enthousiasme voor de taal ontwikkelen.
Rollenspellen scherpen hun voortschrijdend zelfvertrouwen
aan. Er wordt steeds in kleine groepen gewerkt (max 12).
Deze zijn samengesteld op basis van de leeftijd en niveau. Reeds jaren werd
bewezen dat jongeren in het middelbaar vlot en zonder aarzelen Frans en/of
Engels durven en kunnen spreken…, als ze enige taalervaring hebben.

Sportmix met culinaire uitdagingen
Wat:

een keicoole taal– kook & sportweek met op het menu o.a.
lekkere kindergerechtjes afgewisseld met balsporten, miniolympics, diverse racketsporten, …

Taal:

- 8 jarigen:
+ 8 jarigen:

Wanneer:

Durven is onze doelstelling. Voor de ouderen komt de geschreven taal
eveneens op een leuke manier aan bod.
Alvast veel taal– kook- en sportplezier!

week van maandag tot vrijdag van 10 t.e.m. 14 juli 2017
van ‘s morgens 9 uur tot ‘s avonds 16 uur.
Opvang mogelijk van 6u30 tot 18u30 via de buitenschoolse
kinderopvang (kinderen worden dan opgehaald en teruggebracht).

Waar:

De Bammerd, Administratief Centrum
Paardskerkhofstraat 20
3870 Heers

Voor wie: voor kinderen van 5 t.e.m. 12 jaar
Deelnameprijs:

Inbegrepen:
Wij richten ons vooral op de alledaagse taal en
communicatie wat eigenlijk een aanvulling is op het
schoolse. Wij leren de kinderen praten en vooral hun
drempelvrees overwinnen.

Frans
keuze uit Frans of Engels

85 euro/week voor kinderen wonende in Heers
105 euro/week voor kinderen buiten Heers

verzekering—spaghetti op donderdag

Administratief Centrum, sportdienst
Tel: 011/48 01 21
Email: sport@heers.be
Meebrengen: lunchpakket en drankjes

Info:

