Funkampen voor kleuters en lagere schoolkinderen!

Klik op het kamp om in te schrijven:

Junglekamp 2022 (7-12jr)
We knutselen, schilderen, zingen, dansen, zingen, kijken een film en toveren de jeugdsite om in een grote speeljungle!
Maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022 (volledige dagen)
Praktisch:
Van maandag t.e.m. vrijdag van 09u. tot 12u. en van 13u. tot 16u.
Mogelijkheid om boterhammetjes te blijven eten van 12u. tot 13u.
Opvang: van 8u. tot 9u. en van 16u. tot 17u.
Leeftijd: van 7 jaar zijn (of worden tijdens het kamp) tot en met 12 jaar (zijn of worden tijdens het kamp)
Prijs: €70 euro/kind - €65/ kind (gezinnen met 3 kinderen of meer) - €35/ kind (OK-pas)
Locatie: Gemeentelijke feestzaal H@mbiance
Opgelet: inschrijven is enkel mogelijk voor een gehele week
Organisatie:
Gemeentelijke jeugddienst
052 47 56 26 – jeugd@hamme.be

FUN vakantie park (2de+3de kleuterklas)
Inschrijven kan pas vanaf zaterdag 21 mei om 9 uur!
Maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022 (volledige dagen)
Wegens succes openen wij opnieuw ons FUN vakantiepark.
Wil je samen met ons eens voelen hoe je alles uit een vakantie kan halen? Gedaan met vervelen en tijd voor heel veel
plezier!
Verwacht je aan een gevarieerd programma van sport, spel, knutselen en we wagen ons misschien ook wel aan een
dansje.

THEMA: FUN vakantiepark
Locatie: JC Den Appel (1ste verdieping)
Kaaiplein 36, 9220 Hamme
Leeftijd: 2de tot en met 3de kleuterklas (schooljaar 2021-2022)
Deelnameprijs: €50/week en €25 voor een OK-pas
Opvang: gratis vooropvang vanaf 8u en naopvang tot 17u.
Opgelet: inschrijven is enkel mogelijk voor een gehele week
Bijkomende info: gelieve speelkledij aan te doen die vuil mag worden. Geef een lekker lunchpakket en twee
tussendoortjes mee. Ze mogen ook zeker hun eigen drinkbus meenemen, deze kan aangevuld worden met water.
*** Een vragenlijst volgt enkele dagen na inschrijving om alle gegevens in te zamelen!

Waar
H@mbiance
Kaaiplein 35
9220 Hamme

Prijs
€70.00
€ 70 Junglekamp
€ 50 FUN vakantiepark

Activiteiten



Familie wandelzoektocht ‘Bezig Bijtje Bea’



Pluk van de Petteflet



Zomerfilm - Death on the Nile

07 juli 2022

24 augustus 2022

26 augustus 2022

Meer activiteiten

