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met Ballie!
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voor kleuters
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Sportkampen
EXCLUSIEF VOOR EN OP 

MAAT VAN KLEUTERS

ONS RECEPT

Professionele kleutersportlesgevers, inspirerende 
thema’s, Ballie de mascotte, kleine groepjes in 
een vertrouwde (school-)omgeving, springkas-
teel, belevingstent… De ideale mix van sport, 

spel en knutselactiviteiten.
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LITTLE BALL VILLAGE

Elke dag kleutersport! Voor de
jongste zijn er Ballie’s beweeg-
verhalen. De oudste kleuters
maken op een speelse manier
kennis met 7 sporten.

KLEUTERS ONLY

Kleine groepjes van maximum 
32 kleuters geven rust. Onze 
activiteiten zijn volledig op maat 
van een kleuter met een dag-
planning op hun eigen bioritme.

Thema: ‘Ball ie in het jaar 3000’

Kijk je even mee?



Praktisch
De kampen gaan telkens door van 9u tot 16u. Opvang is voorzien van 
8u tot 17u30. De kleuters kunnen een lunchpakket meebrengen of u 
kan warme maaltijden bestellen, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Prijs: €125 - opvang standaard inbegrepen.

OPTIE:
Warme maaltijden: €25/week (soep + hoofdgerecht).
Check de beschikbaarheid via onze website.

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

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

Check de beschikbaarheid via onze website.

Dagplanning
Om u als ouder een idee te geven 
welke activiteiten we voor uw kleuter 
hebben gepland, tonen we u graag 
onze dagplanning:

Opvang door onze eigen kleutersportlesgevers

Gezamenlijke opstart in onze belevingstent a.d.h.v 
een ‘verhaal’

Little Ball Village sportles

Tijd voor fruit/koek en een drankje

Knutselmoment

Middagpauze

Springkasteel en vrij spel (bij voorkeur buiten)

Little Ball Village sportles

Tijd voor fruit/koek en een drankje

Speelse activiteit (bij voorkeur buiten)

Gezamenlijk slotmoment in de belevingstent

Avondopvang door onze kleutersportlesgevers

8u00-9u00

9u00-9u30

9u30-10u30

10u30-11u00

11u00-12u00

12u00-13u00

13u00-13u30

13u30-14u30

14u30-15u00 

15u00-15u45 

15u45-16u00

16u00-17u30 

Thema: ‘Loll y Lonka en de spee lgoedfabr iek’

U ontvangt na a� oop van elk kamp een 
� scaal attest en een attest van deelname 
voor terugbetaling via het ziekenfonds.



Locaties
Antwerpen: Brecht, Mol, Morkhoven (Herentals), Rijkevorsel, Sint-Lenaarts.

Limburg: Engsbergen (Tessenderlo), Genk, Koersel, Paal.

Oost-Vlaanderen: Aalter, Deinze, Dendermonde, Destelbergen, Deurle, Eke, 
Evergem, Gijzegem, Heusden, Knesselare, Kruisem, Laarne, Lochristi, Lokeren, 
Lotenhulle, Maarkedal, Mariakerke, Merelbeke, Nazareth, Oostakker, Sint-Mar-
tens-Latem, Sint-Niklaas, Temse, Vinkt, Wetteren, Wondelgem en Zulte.

Vlaams-Brabant: Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Diest, Hekelgem, Kortenberg, 
Lubbeek, Pellenberg, Scherpenheuvel, Tielt-Winge, Tremelo en Vilvoorde.

West-Vlaanderen: Anzegem, Avelgem, Bavikhove, Beveren-Leie, Brugge, 
Deerlijk, Desselgem, Elverdinge, Gullegem, Harelbeke, Heestert, Ingelmunster, 
Kortrijk, Kuurne, Lauwe, Marke, Menen, Meulebeke, Moen, Moorslede, Oekene, 
Oostkamp, Oostnieuwkerke, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Rekkem, Roe-
selare, Rumbeke, Sint-Pieters, Spiere, Tielt, Torhout, Waregem, Wevelgem en 
Zillebeke.

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

Periodes

Thema: ‘Ball ie’s Schatteneiland’



Zijn jullie ook benieuwd waarvoor Little 
Ball Village staat ? Ontdek het samen 

met ons en los de opdrachten op!

HOI,

Vlieg je mee met 
brandweer Ballie en 

draakje Doris? 

Warm Nest
OPDRACHT: Help brand-
weer Ballie om bij het 
vuur te komen. 

KERNWAARDE 1:

We kiezen bewust voor een veilige 
en schoolse omgeving. We bouwen 
als het ware een nest waarin we de 
kleuters sportieve avonturen kunnen 
laten beleven!

Thema: ‘Draakje Dor is en de br andwee r’



Positief Zorgzaam
OPDRACHT: Ballie vindt 
een spoor. Kleur de 
vormen in de juiste kleur. 
Hoeveel hartjes tel je?

KERNWAARDE 2:

Onze lesgevers benaderen de kleuters 
vanuit een positief zorgzame houding. 
Via een positieve ingesteldheid slagen 
ze er in om ook de jongste kleuters 
mee te nemen in het verhaal.

Fun
OPDRACHT: 
Kleur deze
leuke tekening in. 

KERNWAARDE 3: Door het veilig nest en de positief zorgza-
me houding ontstaat er ruimte om samen 
met de bal hopen fun te beleven! Onze 
lesgevers leven zich compleet in waar-
door de kleuters met verbazing staan te 
kijken naar hun gekke lesgevers!

Thema: ‘Circo Ball istico’Thema: ‘Het Ball ie Mysterie’



Little Star Village vzw

info@littleballvillage.be

0472 24 10 18

C O N T A C T

@littleballvillage

The
ma: ‘

Ball y
wood

’

4,9 op 5 volgens onze Facebook recensies.
Tevredenheidsscore van 4,71/5 op basis van 
3854 evaluaties in 2021.




