X-Mas kids kamp
3-4-5 januari 2018

Info & kosten XX-Mas Kids kamp
Woensdag en donderdag van 09.00 tot
16.00 uur. Vrijdag van 09.00 tot
17:30 uur.
Wil je je kind eerder brengen (mogelijk
vanaf 08.00 uur) of juist later
ophalen (uiterlijk 18.00 uur), dan kan
dat ook tegen een meerprijs van
€ 10,00 per kind per uur.
Inbegrepen in de prijs: drinken, lunch,

Adres: Lindoduin 36, 2583 BS, Den Haag

gezonde tussendoortjes en 1x
avondeten.

Voor vragen bel 070-3558838

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en lijkt

Of mail naar: info@lindobeach.nl

het jou gaaf om met ons kamp mee te

professionele begeleiding, aan voor:

Kijk voor meer informatie op

doen? Kijk op:

Early sportkid: €165,- per kind

www.lindobeach.nl. En volg ons op

http://www.lindobeach.nl/arrangementen-

Normal sportkid: €175 ,- per kind

facebook Kids Kampen!

kids-kampen

Wij bieden deze drie dagen, onder

Late sportkid: €185,- per kind

En meld je aan! ☺

Inhoud programma
programma
2x gymles per dag op het zand en in de
zaal, een afsluitend diner en heel veel
andere gezellige en leerzame activiteiten.
Programma per dag:
09:00-09:30 uur - inloop kinderen
10:00-11:30 uur – Sporten
Elke dag een andere zaalsport

Voor wie:
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen aan het

11:30-12:00 uur – tekenen/knutselen

X-Mas Kids kamp deelnemen.

\\

Gympie Kids en Lindobeach
Gympie Kids stimuleert de motorische
ontwikkeling vanaf jongs af aan op een

12:00-13:00 uur – gezonde lunch

Groep 1/2/3 = 4-5-6 jaar
13:30-14:00 uur - vrije tijd
kind mag kiezen wat hij/zij wil doen

speelse, veilige en vooral zo breed
mogelijke manier. Want hoe breder de

14:00-15:30 uur – sporten

beweegbasis is, hoe beter de

Elke dag een andere beachsport

ontwikkelingsmogelijkheden later zijn.

Groep 3/4/5= 7-8-9 jaar
Groep 6/7/8 = 10-11-12 jaar
Het X-Mas Kids kamp gaat door bij
minimaal 20 kinderen. De organisatie
kan groepen samenvoegen bij ongelijke

15:30-16:00 tekenen, strandbios of
Bewegen kunnen we zowel in de gymzaal

Groepen worden als volgt ingedeeld:

inschrijving van de leeftijden.

spelen/sporten in het zand

als op het zand, hierdoor zijn er veel

Dit kamp wordt aangeboden voor alle

verschillende sportmogelijkheden. Deze

basisscholen in Den Haag.

unieke combinatie vindt u in Lindobeach.

Aanmelden voor het X-Mas Kids kamp

Samen zullen ze het X-Mas Kids kamp
onvergetelijk maken voor alle kinderen!

kan via:
http://www.lindobeach.nl/arrangemente
n-kids-kampen

