
KAMP/WORKSHOP

Multidisciplinair Paramedisch Centrum
                        Diverse (vakantie)kampen, workshops en trainingen

Leieladder

3 dagen
Telkens van 9u tot 16u

3 voormiddagen
Telkens van 9u tot 12u

Kampversie:

Workshopversie:

d/t/dt? Ik spe(e)l ermee!
 

Het Leieladder Team
Leihoekstraat 5a | 9870 Machelen (Zulte)

Rijksweg 118 bus 02 | 9870 Machelen (Zulte)
0473 84 67 17 | info@leieladder.be

Periode:
Herfstworkshop: tijdens herfstvakantie    
Paaskamp:           tijdens paasvakantie        
Zomerkamp:        tijdens zomervakantie  

Inhoud:
Zit je ook soms in de knoop met hoe je de uitgang van het werkwoord schrijft? Werkwoorden
leren is over het algemeen niet het meest populaire. Maar werkwoorden zijn wel belangrijk;
iedere zin bevat minimaal één werkwoord, meestal meerdere. Wij leren je graag hoe je snel (en
foutloos) kunt vervoegen en dit op een speelse en creatieve manier.

Voormiddag:
Thematisch en spelenderwijs oefenen we taalbeschouwing (woord- en zinsleer) en
werkwoorden in alle tijden.

Namiddag: (enkel bij kampversie)
Creatief, origineel en sportief in kampthema.

Tijdstip: Waar:

Rijksweg 118 bus2
9870 Machelen (Zulte)
(residentie Matisse)

Concrete data op www.leieladder.be (kamp) en op facebook Leieladder (evenement).

Werkwoordenkamp/workshop -  'Spelen met (werk)woorden'

(workshopversie)

(paasweek 2 - kampversie)

(eind augustus - kampversie) - ideaal voor starters 1ste middelbaar



Leieladder
KAMP/WORKSHOP

€ 130/deelnemer 
€ 65/deelnemer 

Het Leieladder Team

Materialen
Tussendoortje en drankje

Lunchpakket (enkel bij kampversie)
Drinkfles

Opvang?

Dit kamp is geen therapie en vervangt geenszins andere therapeutische behandelingen.

Leihoekstraat 5a | 9870 Machelen (Zulte)
Rijksweg 118 bus 02 | 9870 Machelen (Zulte)

0473 84 67 17 | info@leieladder.be
Facebook: Leieladder

Kostprijs:

Betaling: Inschrijving via info@leieladder.be

Inschrijving is pas definitief na
ontvangst inschrijvingsfiche +
betaling per overschrijving.

Doelgroep:

Aantal deelnemers per groep: minimum 3, maximum 15.

3de graad lager onderwijs (5de - 6de leerjaar) 

1ste graad secundair onderwijs (1ste - 2de middelbaar)
       

Gezinsreductie: €120/€55 voor ander kind van hetzelfde gezin bij inschrijving
voor dezelfde reeks.
Leieladderreductie: €115/€50 indien uw kind therapeutisch begeleid wordt
binnen Leieladder bij inschrijving.

Sommige mutualiteiten voorzien in een tussenkomst. Mail dan zeker uw
mutualiteitsdocument door bij inschrijving.

Wat zit er in de kostprijs?

Multidisciplinair Paramedisch Centrum
                        Diverse (vakantie)kampen, workshops en trainingen

KAMP/WORKSHOP

d/t/dt? Zo moeilijk is het toch niet?
 Werkwoordenkamp -  'Spelen met (werk)woorden'

(workshopversie)

(kampversie)

5de leerjaar: herfstreeks niet mogelijk
6de leerjaar 
overstap 6de lj. naar het 1ste middelbaar: zomerreeks is een aanrader!

Vermeld naam kind + werkwoordenkamp + naam reeks. Vergeet uw tel. nr. niet
door te mailen (per sms ontvangt u bericht van verzending inschrijvingsmail). 
U ontvangt per mail een inschrijvingsfiche. Check zeker uw spammail!

Wat meebrengen?

Voor- en naopvang mogelijk mits aanvraag bij inschrijving. 
                             Opvangkost: €1 per gestart opvangblok van 15 minuten.

Vooropvang mogelijk vanaf 8u (tot 8u45 gerekend). Naopvang enkel mogelijk bij kampversie tot 17u (vanaf 16u15 gerekend).


