Handbal omnisportstages 2018
09-04-2018 tem 13-04-2018 (5 dagen)
20-08-2018 tem 24-08-2018 (5 dagen)

Wanneer?

PAASVAKANTIE
ZOMERVAKANTIE

Waar?

Sporthal Don Bosco-college Zwijnaarde
Grote Steenweg-Noord 113
9052 Zwijnaarde

Voor wie?

4- tot 14-jarigen

Wat?
Ook in 2017 organiseert Handbalclub Don Bosco Gent een omnisportjeugdstage waaraan
uw zoon/dochter kan deelnemen. Bij de jongsten van 4 tot 8 jaar werken we met
Multimove. We bieden de kinderen stimuli aan om gevarieerd te bewegen om op die manier
vaardigheden als lopen, vangen en werpen, klimmen, slaan, dribbelen, heffen en dragen,
trekken en duwen, roteren, ... te ontwikkelen. Voor de ouderen van 9 tot 14 jaar omvat deze
omnisportjeugdstage naast enkele kennismakende handbaltrainingen ook speelse
ontmoetingen met andere sporten (basket, voetbal, hockey, badminton…). Zo staat er
ondermeer een zwemnamiddag geprogrammeerd.
De omnisportstage vindt iedere dag plaats van 9u tot 16u. Voor de kleuters ( 4 en 5 jarigen)
is er enkel stage in de voormiddag (9u – 12u). De omnisportstage vindt plaats op de
terreinen van het Don Boscocollege, Grote Steenweg Noord te Zwijnaarde. Alle jongeren
tussen 4 en 14 jaar zijn welkom. De deelnemers worden ingedeeld per leeftijdsgroep. Er
wordt gewerkt met kleine groepen.
Er is opvang voorzien vanaf 8u ’s morgens en tot 17u30 ’s avonds. Voor de kleuters is er
opvang van 8u ’s morgens en tot 13u ’s middags.
Het is zinvol dat de kinderen de stage voor een ganse week volgen. In uitzonderlijke gevallen
kan er voor losse dagen gekozen worden. Maar dit is niet aan te bevelen.
De begeleiders van de jeugdstage worden door een team van gediplomeerde lesgevers
opgevolgd.

Prijzen: 5 dagen

Lid

Niet lid

Kleuters (4-5 jarigen) Hele week
Losse halve dagen

50€
15€

55€
17€

Niet-kleuters (6-14j)

Hele week
Losse dagen

90€
25€

100€
27€

Opvang

Hele week

15€

15€

Inbegrepen: deelname aan de omnisportstage, ongevallenverzekering en een
zwemnamiddag in Merelbeke.
De inschrijving is pas geldig als het juiste bedrag vooraf volledig is betaald. Het aantal
inschrijvingen is beperkt tot 70 deelnemers per dag.
Hoe inschrijven?
1. Mail ALLE volgende gegevens naar lut.vandewalle@handbal.gent:
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
GSM nummer ouders:
Welke dagen wordt er deelgenomen:
Wanneer is er eventueel opvang nodig:
2. Schrijf het juiste bedrag over op reknr. BE 77 6528 2712 4742 met vermelding
"PAAS- (ZOMER-) STAGE 2018 DB GENT" + naam van de deelnemer(s).

Meer info over de jeugdwerking van Handbalclub Don Bosco Gent?
Contacteer Promotieverantwoordelijke Lut Van De Walle
09/ 221 78 29 of 0473 85 16 96
lut.vandewalle@handbal.gent
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.handbal.gent

