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Welkom!



Tongerlo

woensdag 1 juni -
vrijdag 3 juni

vertrek: 8u30
terug: 14u30



MECHANICS SECTION

studenten lerarenopleiding

monitoren van Sporta

juf Patricia, juf Sara en juf Saskia

Wie zit er in ons team?Wie zit er in ons team?
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3 dagen vol
sport- en spelplezier!

Balsporten,
gymnastiek,... maar

ook denksport!

Sportklassen.. . Wat is dat?



Het domein















ONS VERBLIJFONS VERBLIJF



SANITAIR OP ELKE KAMERSANITAIR OP ELKE KAMER

KAMERS VAN
4 OF 5

PERSONEN



de kastde keuken

de eetzaal

de zitplaatsen



Het buffet

Elke dag is er ruime
keuze aan het buffet.

's Middags is er altijd een
saladebar voor wie graag
wat extra groentjes eet.



WAT STAAT ER ZOALWAT STAAT ER ZOAL
OP HET PROGRAMMA?OP HET PROGRAMMA?









Er staat dus een zeer gevarieerd programma klaar:

badminton airtrack lasergame

kinball spikeball zelfverdediging



go-carts circustechniekensportstapelen

BMX knotshockey tchouckbal

minigolf

viking kubb



MECHANICS SECTION

Mijn goed humeur en
mijn knuffelbeer ;)

voldoende sportieve kledij, ondergoed en kousen,
sportschoenen voor binnen en sportschoenen voor buiten

! handschoenen + lange mouwen en lange broek voor BMX

Extra: drinkbus, zonnecrème, pet, regenjas, linnenzak, strip of
kaartspelletje voor op de kamer

slaapzak, toiletgerief, pyjama, pantoffels/slippers voor binnen
! kussensloop en matrasovertrek krijgen ze ter plaatse

Wat nemen we mee?Wat nemen we mee?
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MECHANICS SECTION

De boekentas mag
thuisblijven.. . het

huiswerk ook :)

Er worden voldoende tussendoortjes voorzien, dus zelf snoep
meenemen is niet toegelaten!

Medicijnen geef je, indien nodig, af aan je klasleerkracht voor
het vertrek, met een doktersvoorschrift.

Wat laten we thuis?Wat laten we thuis?
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Waardevolle spullen zoals een gsm, mp3-speler, PSP, juwelen,...



Alle kledingstukken naamtekenen!!!

Je Kids-ID bij het vertrek afgeven aan de
klasleerkracht.

Niet vergeten:

_________



Sportieve kledij
vb training of short en T-shirt
+ sportschoenen voor buiten

=> Dan kunnen we meteen beginnen!

Wat trekken we aan bij het vertrek?



Hoe houden we contact?

Sporta-centrum
Tongerlo

Geneinde 2
2260 Tongerlo

Indien nodig kunt u
contact opnemen met

de school .
Enkel in dringende
gevallen wordt het

kind verwitt igd.

E lke avond
fotoverslag op

de website

Geen bezoek mogelijk!



Wat kost dat?

Te betalen in 1 keer
of in 3 schi jven

verspreid over 3 maanden.

Maximumfactuur
extra-muros-

activiteiten = € 450

Dit omvat:
vervoer + overnachtingen

+ maalt i jden +
begeleiding door

Sporta-monitoren +
tussendoortjes

     € 110



Bedankt voor jullie aandacht !




