Korte schoolvakanties

Paassportkamp
Topsportschool K.T.A. (Rijselstraat – Sint-Michiels)

Kleutersportkamp : (vanaf 3 jaar)

Sport-en Cultuurcomplex “De Valkaart”
(Albrecht Rodenbachstraat - Oostkamp)
Gedurende deze vakanties wordt een mix aangeboden van sport
(zwemmen, balsporten, ...) en cultuur (crea, dans, toneel, ...).
Week- en dagformule mogelijk (niet op feestdagen).

Een team van gediplomeerde kleuterleidsters en sportmonitoren staat klaar om uw kleuter allerhande basisvaardigheden bij te brengen zoals bv. balvaardigheden,
kringspelen, watergewenning (enkel op woensdag), crea,
ritmiek,… Tijdens de middagpauze kunnen de oudste
kleuters spelen, terwijl de jongere kleuters platte rust
nemen.

Basisprijs: 15 euro per dag (inclusief opvang)

Basisprijs

Inbegrepen : verzekering, alle sportaccommodatie
en –materiaal.
Eigen lunchpakket meebrengen!!!

Fun & Sport: (vanaf 1ste leerjaar tot 13 jaar)

100 euro

Basisprijs

Opvang : in prijs inbegrepen.

Waterstraat 62 - 8020 Oostkamp
& 0472 25 14 00
Email: olivier.stael@ook.be

Nicolas Stael

H. Consciencestraat 77
8020 Oostkamp
& 0474 23 31 66
Email: nicolas.stael@ook.be

125 euro

13 euro (ochtend– of avondopvang)
20 euro (ochtend- en avondopvang)
Inbegrepen : verzekering, drank en koek,
alle sportaccommodatie en –materiaal.
Lunchpakket zelf meebrengen!!!

i.s.m. de gemeente Oostkamp
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		 Johan George
Moerkerksesteenweg 185
8310 Sint-Kruis (Brugge)
Tel./fax 050 35 05 59
www.deterrine.be
Voor alle feestelijkheden en recepties
Warme dagschotels aan huis
Schoolmaaltijden en bedrijven.

Inlichtingen
Olivier Stael

Opvang

Ochtendopvang vanaf 7u30
en avondopvang tot 18u00.

• Online via website www.ook.be
U ontvangt dezelfde dag nog een bevestigingsmail  met uw
inschrijvingscode en gekozen sporten in uw mailbox.
Indien dit niet het geval is, gelieve een mail te sturen naar:
olivier.stael@ook.be

www.OOK.be

Voor wie net iets meer wil !Uitdagend en plezierig !
oa.: bowling, boogschieten, subtropisch zwembad,
dag Boudewijnpark, ...

Uren :
Start activiteit 9u00,  einde 16u00.

VAKANTIEKAMPEN

Hoe inschrijven

Jan De Schaepdrijver

Uren : Start activiteit 9u00, einde 16u00.
Ochtendopvang vanaf 7u30 en avondopvang tot 18u00.
Avondopvang met vieruurtje en activiteit.
(Uitgezonderd laatste sportdag geen avondopvang!)

GEMAPRINT

kleuter- en omnisportkampen

cvba

Sint-Jorisstraat 35 - 8000 Brugge
& 0475 96 98 99
Email:  jan.deschaepdrijver@scarlet.be
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Molenakkerstraat 36
8020 Oostkamp
T 050 84 14 04
drukkerij@gemaprint.be

OFFSET & DIGITAL DRUKKERIJ

ook familiedrukwerk

www.gemaprint.be
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Sport-en Cultuurcomplex “De Valkaart” (Oostkamp)
en diverse locaties
Editie 2018

www.ook.be

ALLE SCHOOLVAKANTIES

Zomeraanbod
Sport-en Cultuurcomplex “De Valkaart”
(Albrecht Rodenbachstraat - Oostkamp)

Kleutersportkamp : (vanaf 3 jaar)

Het kleuterkamp heeft hetzelfde programma als in de paasvakantie. De kleuters gaan dagelijks zwemmen (uitgezonderd op
woensdag) en krijgen ze een warme maaltijd (3 gangen).

Omnisportkamp : (vanaf 1ste leerjaar tot 14 jaar)

Omnisporters dienen twee sporten te kiezen uit ons ruim pakket.
Bij omnibal krijgen ze een variatie van verschillende sporten b.v.
hockey, honkbal, tafeltennis, … Wie zich wil vervolmaken in een
sport , moet uit de volgende mogelijkheden twee sporten
kiezen:  (uitgezonderd week 9: enkel keuze uit omnisport)
- Voetbal
- Judo (week 1, 2 en 8)
- Gymnastiek
- Dans
- Badminton (week 1 en 8)
- Basketbal
- Hockey (week 2)
- Omnisport (week 9)

Tafeltennis
Atletiek (week1,2 & 8)
Skeeleren (niet in week 3, 4, 5 & 7)
Zwemmen (niet in week 9)
Omnibal
Tennis (niet in week 8 & 9)
Fungames (week 2 & 8)

Basisprijs : 130 euro
110 euro    Week 7  (4-dagenweek)
Opvang :
5-dagenweek
4-dagenweek
(week 7)

+ 13 euro (ochtend- of avondopvang)
+ 20 euro (ochtend- en avondopvang)
+ 11 euro (ochtend- of avondopvang)
+ 15 euro (ochtend- en avondopvang)

Reductiemogelijkheden :
-10 euro (tweede kind of tweede kampweek)
-15 euro (vanaf derde kind of derde kampweek)
(enkel tijdens de zomervakantie en niet cumuleerbaar)

Volledige dagprogramma’s zomer
Boerderijkampen

(derde kleuterklas t/m zesde leerjaar)

Wie wil proeven van het leven op de boerderij, is hier zeker
op zijn plaats. Dagelijkse activiteiten zoals dieren voederen,
stallen schoonmaken, groenten kweken, … komen aan bod.
Daarnaast staan ook koetstochten, boer-derijspelen, …
op het programma. Op vrijdag (vanaf 15 uur) zijn ouders,
grootouders welkom op de boerderij om kennis te maken
met de klusjes die de kinderen uitvoeren.

De Grote Linde
Locatie:

Week 1, 2, 5, 6, 7 en 8

Beernemsestraat 27 - 8020 Oostkamp.

Pierlapont
Locatie:

Week 1, 2 en 8

Zeedijkweg 23 - 8210 Loppem

Basisprijs : week 1, 2, 5, 6 & 8: 145 euro
week 7:
125 euro (4-dagenweek)

Natuurkampen

(tweede leerjaar t/m zesde leerjaar)
      Week 1 en 8

Een hele week leven in het bos.  Kampen bouwen, leren vuur
maken, dieren spotten en andere toffe activiteiten.
Basisprijs : 145 euro
Locatie: “De Longhorn”, Scharestraat 6 - 8020 Oostkamp.

Creakampen  

(tweede kleuterklas t/m vierde leerjaar)
Week 1,2 en 8

Avonturenkampen

(vanaf vierde leerjaar)
Week 1 en 8
De oudsten die nog meer uitdagingen zoeken, kunnen op
onze avonturenkampen terecht. Het programma bestaat uit
o.a. mountainbiken, kajakken, hindernisparcours,
survivalrun, eigen potje koken, …
Basisprijs :
150 euro
Verzamellocatie:

Sport-en Cultuurcomplex “De Valkaart”.

Perioden
Paassportkamp (OOK)

Topsportschool K.T.A.  (Rijselstraat – Sint-Michiels)
Week 2 : ma 9 april – vrij 13 april 2018

Ponykampen

(vanaf 8 jaar en enkel voor beginners)
Week 2, 5, 6 en 7
Traditioneel mag ons ponykamp, waar kinderen vanaf 8 jaar
een initiatie krijgen, niet ontbreken. Het optuigen, verzorgen,
eten geven, leren rijden en zoveel meer komen hier aan bod.
Basisprijs: week 2, 5 & 6: 200 euro
week 7:
165 euro (4-dagenweek)
Locatie: manège “De Warande”,
Warandestraat 1 – 8020 Oostkamp.
Opgepast : activiteit start om 9.30u tot 16u
(opvang vanaf 8u00 tot 18u00, inbegrepen in
de prijs).

Paardenkampen (vanaf 8 jaar - niet voor beginners)

Uren : Start activiteit 9u00, einde om 16u00.

Zomersportkamp (OOK)

Sport-en Cultuurcomplex “De Valkaart”
(Albrecht Rodenbachstraat – Oostkamp)
Week 1 : ma 2 juli – vrij 6 juli 2018
Week 2 : ma 9 juli – vrij 13 juli 2018 (ook op 11 juli)
Week 3 : ma 16 juli – vrij 20 juli 2018
Week 4 : ma 23 juli – vrij 27 juli 2018
Week 5 : ma 30 juli – vrij 3 augustus 2018

Week 6 en 8
Kinderen die al enkele jaren ervaring hebben
bv. via ponykampen of paardenrijlessen, kunnen terug
paardenkampen volgen. Gediplomeerde instructeurs
leren alle kneepjes van het vak.

Week 6 : ma 6 augustus – vrij 10 augustus 2018

Basisprijs:
week 6 & 8: 200 euro
Locatie: manège “Het Schalkse Ruitershof”,
Hooiestraat 18 – 8730 Beernem.
Opgepast : activiteit start om 9u tot 17u

Uren : Start activiteit 9u30,  einde om 16u00.

(opvang vanaf 8u00 tot 17u30, inbegrepen in de prijs).

Week 7 : ma 13 augustus – vrij 17 augustus 2018 (niet op woe 15 aug.)
Week 8 : ma 20 augustus – vrij 24 augustus 2018
Week 9 : ma 27 augustus – vrij 31 augustus 2018

Korte schoolvakanties
Sport-en Cultuurcomplex “De Valkaart”
(Albrecht Rodenbachstraat – Oostkamp)

Inbegrepen :
Warme maaltijd (3 gangen), verzekering,
alle sportmateriaal (uitgez. skeelers),
alle sportlessen en activiteiten, gebruik van
de accommodatie en een toffe verrassing
op het einde van de week.

Voor onze creatieve kunstenaars hebben we totaal iets
nieuws. Op een leuke manier leren ze knutselen, schilderen,
beeldhouwen, … Als afwisseling komen ook originele
bewegingsspelen aan bod. Op het einde van de week is er
een tentoonstelling waar alle ouders welkom zijn. Nadien
mogen alle kinderen hun kunstwerken meenemen naar huis.

Uren :
Start activiteit 9u30,  einde om 16u00.
(uitgez. paardenkamp week 6 & 8)
Extra bij te betalen: - ochtendopvang vanaf 7u30.
- avondopvang tot 18u00.
Avondopvang met vieruurtje en activiteit.
(Uitgezonderd laatste sportdag!)

Basisprijs :

145 euro

Bij dit kamp zullen de kinderen hun vingers kunnen aflikken.
Onder deskundige begeleiding zullen ze klaargestoomd worden
tot echte chef-koks.

Locatie:

school “GVBS Sint-Pieter”,
Schooldreef 18
8020 Oostkamp

Gedurende een hele dag leren ze de taken van
een meesterchef kennen. (aankopen ingrediënten,
productkennis, verwerken en bereiden van gerechten, …

Herfstvakantie: ma 29, di 30, woe 31 oktober &
vrij 2 november 2018 (4 d.)

Basisprijs :

185 euro

Locatie:

school “GVBS Sint-Pieter”,
Schooldreef 18
8020 Oostkamp

Kerstvakantie:

INFO OF INSCHRIJVING:

WWW.OOK.BE

Kookatelier (Vanaf het vijfde leerjaar tem vierde secundair)
Week 1, 2 en 8:

Krokusvakantie: ma 12 februari - vrij 16 februari 2018 (5 d.)
Paasvakantie:

Week 1 : di 3 april - vrij 6 april 2018 (4 d.)
Week 2 : ma 9 april – vrij 13 april 2018 (5 d.)

don 3 en vrij 4 januari 2019 (2 d.)

Uren : Start activiteit 9u00, einde om 16u00.
(Vervoer vanuit Ruddervoorde mogelijk, uitgezonderd kerstvakantie)

