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12 – 16 FEBRUARI 2018 

PAASVAKANTIE 
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Leemweg 24

Locaties

Vakantiekampen



Een vakantiekamp bij Movimento betekent 
plezier beleven, ontdekken, spelen, verrast 
worden, ontwikkelen en creatief avontuur 
beleven! Op 3 verschillende locaties 
(Sint-Laureins, Adegem en Zelzate) 
ontvangen we alle kinderen tussen 3 en 14 
jaar met open armen en een grote glimlach. 
Op onze musicalstages kan iedereen tot 18 
jaar terecht. Elk kamp is een avontuur vol 
spannende ontdekkingen afgestemd op 
de leeftijd en leefwereld van het kind, die 
hen een volledige week onderdompelt in 
een gekozen thema. Zo beleeft je kind een 
onvergetelijke vakantieweek!

DAGINDELING/OPVANG
De kampdagen starten om 10u en eindigen 
om 16u. Er kan telkens opvang verkregen 
worden vanaf 7u30 en tot 18u. De kostprijs 
van de opvang bedraagt 50 cent per 
kwartier. Reservatie voor de opvang is 
verplicht en kan aangegeven worden bij je 
reservatie op de website. De betaling kan 
ter plaatse.

Een nieuwe toevoeging aan het aanbod 
voor de jongsten is de ‘keuzeoptie’. 
Alle kinderen hebben sowieso een 
crea-activiteit: knutselen, schilderen, 
boetseren… Daarnaast kan er gekozen 
worden voor dans OF sport&spel. Dit 
zorgt ervoor dat de stoere jongens of de 
meisjes die van afwisseling houden ook 
bij ons terecht kunnen! 

INSCHRIJVEN 
Inschrijven kan via de website:    
www.dansschoolmovimento.be/kampen.
Je ontvangt per kamp waarvoor je inschrijft 
een bevestigingsmail met het verdere 
afspraken, het concrete adres en de betaling. 

TUSSENKOMST MUTUALITEIT
Iedereen die deelneemt aan een kamp 
kan een deel van het inschrijvingsgeld 
terugkrijgen via de mutualiteit. Informeer bij 
je mutualiteit en dien je papieren bij ons in! 



HERFSTVAKANTIE
30 OKTOBER – 3 NOVEMBER 2017

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE PRIJS
  CATEGORIE 

30, 31 oktober HAPPY HALLOWEEN! 3-7 jarigen Jeugdhuis Sint-Laureins € 35 

Toonmoment: 31 oktober om 16u 

30, 31 oktober HAPPY HALLOWEEN! 3-7 jarigen VBS De Papaver Adegem € 35

Toonmoment: 31 oktober om 16u 

30, 31 oktober HAPPY HALLOWEEN! 3-7 jarigen VBSGO! De Reigers Zelzate € 35

Toonmoment: 31 oktober om 16u 

Tijd om te gggrrrriezelen! Kom mee met ons en zing, dans en speel een hele week met leuke heksen en grappige 
tovenaars rond het thema ‘Halloween’. We maken het naast (een beetje) eng, natuurlijk ook gewoon heel leuk. 
Iedereen welkom! 

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE PRIJS
  CATEGORIE

30, 31 oktober HIPHOP 2-DAAGSE 7-14 jarigen VBS De Papaver Adegem € 50

30, 31 oktober HIPHOP 2-DAAGSE 7-14 jarigen VBSGO! De Reigers Zelzate € 50

Of je nu uit de Bronx komt of uit een klein dorpje, hiphop kent iedereen. Samen bekijken en proberen we 
verschillende hiphopstijlen uit en ontdekken we de vele verschillen in beweging en muziek. Vervelen staat 
zeker niet op het programma, want de verschillende ervaren docenten weten zeer interessante dingen te 
vertellen over hun stijl. Dus wil je je hiphopkennis bijschaven, kom maar af en bring the attitude!

Inschrijven kan via de website:
www.dansschoolmovimento.be/kampen



KERSTVAKANTIE
25 DECEMBER 2017 – 7 JANUARI 2018

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE  PRIJS
  CATEGORIE

27 tem 29 december BIJ DE BRANDWEER 3-7 jarigen Sporthal Sint-Laureins   € 50

Toonmoment dans: 29 december om 16u 
  

27 tem 29 december BIJ DE BRANDWEER 3-7 jarigen VBSGO! De Reigers Zelzate  € 50

Toonmoment dans: 29 december om 16u 

Deze week worden we dappere brandweermannen en –vrouwen! Wat moeten we allemaal kunnen? We 
versieren onze brandweerwagen, zetten onze helm op en leren om het vuur al dansend te blussen. Avontuur 
verzekerd!  

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE PRIJS
  CATEGORIE

3 tem 5 januari DAG ZON, DAG MAAN 3-7 jarigen  VBS De Papaver Adegem  € 50

Toonmoment dans: 5 januari december om 16u 

Kan jij iets zien in het donker? Hoeveel sterren tel je in de lucht? Hoe groot is de zon? Een week vol lichtjes in 
het donker, schimmenspel, zonnedans en spelen met je eigen schaduw. Speel je mee?

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE PRIJS
  CATEGORIE

3-4 januari KERSTWORKSHOP  7-14 jarigen ‘t Sentrum Sint-Laureins  € 50

 MET TOPDOCENTEN
Geen toonmoment, want het gaat meer om het geven van nieuwe informatie dan het toewerken naar een resultaat

Naar jaarlijkse gewoonte geven we in de kerstvakantie een TOP-workshop met TOP-docenten die elk specialist 
zijn in hun eigen vak. De namen zullen in oktober bevestigd worden, hou onze website en Facebookpagina dus 
zeker in de gaten… Dat het de moeite zal zijn, dat kunnen we alvast verzekeren! 

Inschrijven kan via de website:
www.dansschoolmovimento.be/kampen



KROKUSVAKANTIE
12 – 16 FEBRUARI 2018 
DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE  PRIJS
  CATEGORIE

12 tem 14 februari DE BEZIGE BIJTJES 3-7 jarigen  Jeugdhuis Sint-Laureins  € 50

Toonmoment: 14 februari om 16u

12 tem 14 februari DE BEZIGE BIJTJES 3-7 jarigen  VBSGO! De Reigers Zelzate  € 50

Toonmoment: 14 februari om 16u

Zzzzoem je mee naar bijenland? Hoe maken bijen honing? Wat is een imker? We gaan op zoek 
naar de mooiste bloemen en proeven van hun heerlijke zoete lekkernij. Kom je er ook ‘bij’?

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE  PRIJS
  CATEGORIE

15-16 februari RIDDERS & PRINSESSEN 3-7 jarigen  VBS De Papaver Adegem   € 35

Toonmoment: 16 februari om 16u 

Reis jij mee naar ons kasteel? Word je een dappere ridder of ben je liever een elegante prinses? We zetten ons 
kroontje of helm op en stappen onder de torenpoort! We houden ook een groots ridderfeest, dus spring maar 
op je (stok)paard en kom erbij.

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE  PRIJS
  CATEGORIE

15-16 februari ALL THAT JAZZ 7-14 jarigen  ‘t Sentrum Sint-Laureins  € 50
Geen toonmoment, want het gaat meer om het geven van nieuwe informatie dan het toewerken naar een resultaat

Maak jij spontaan “jazzhands” wanneer je showjazz hoort of droom je eerder weg wanneer je een saxofoon 
hoort spelen? Dan is dit kamp zeker iets voor jou! In deze week gaan we dieper in op de dansstijl jazz en zijn 
verschillende genres doorheen de tijd, en dit op een speelse manier. Niet alleen interessant, maar ook zeer 
intensief. In gevarieerde jazzworkshops laten we je kennismaken met verschillende muziek en bewegingen 
binnen de jazz. Verder krijg je de kans om ook eens in de huid van een echte jazzdanseres te kruipen tijdens 
een workshop kostuums en make-up. We geven ook tips over hoe je moet stretchen om een lenige jazzster te 
worden. Dus gooi je benen maar vast los en haal je pluimen maar al uit de kast voor “All that jazz”!

Inschrijven kan via de website:
www.dansschoolmovimento.be/kampen







PAASVAKANTIE 
2-13 APRIL 2018

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE PRIJS
  CATEGORIE

4  tem 6 april JIP EN JANNEKEKAMP 3-7 jaar Sporthal Sint-Laureins € 50

Toonmoment: 6 april om 16u

4  tem 6 april JIP EN JANNEKEKAMP 3-7 jaar VBSGO! De Reigers Zelzate € 50

Toonmoment: 6 april om 16u

We duiken 3 dagen lang in de wonderlijke wereld van Annie M.G. Schmidt en ontmoeten er Jip en Janneke. 
De diverse verhalen brengen ons als een rollercoaster langs verschillende activiteiten, waarin we ook Takkie en 
Sippie ontmoeten. Samen met deze figuren hebben we heel wat te ontdekken!

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE  PRIJS
  CATEGORIE

9 tem 13 april ROBOTKAMP 3-7 jarigen VBS De Papaver Adegem  € 100

Toonmoment: 13 april om 16u

Robots zijn iets geks: ze hebben vreemde vormen, glinsteren of maken licht én bewegen vanzelf. We 
transformeren deze elementen naar dans, spel en knutselactiviteiten. Dit zorgt ongetwijfeld voor verrassende 
ontdekkingen voor de allerjongsten.

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE  PRIJS
  CATEGORIE

9 tem 14 april MUSICAL INTENSIVE  8-18 jaar VBS De Papaver Adegem   € 130

Voorstelling: 14 april om 19u 

Gedurende deze intensieve week gaan we met de groep stevig aan de slag. We maken in een week tijd een 
volledige productie, met alles erop en eraan! Naast zingen, dansen en acteren zijn we ook zelf verantwoordelijk 
voor decor, kostuums, licht en uitnodigingen voor ons grote toonmoment. We repeteren van maandag tot 
vrijdag en op zaterdag presenteren we onze voorstelling. Iedereen krijgt een eigen rolletje en draagt creatief 
bij aan het geheel. Deze week zal onder begeleiding staan van professionele musicaldocenten die allemaal een 
pak ervaring hebben in het werkveld. Het thema en de locatie van het toonmoment zullen later nog bevestigd 
worden.

Inschrijven kan via de website:
www.dansschoolmovimento.be/kampen



ZOMERVAKANTIE 2018
DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE PRIJS
  CATEGORIE

2 tem 6 juli SUPERHELDEN 3-7 jarigen Sporthal Sint-Laureins € 100

Toonmoment: 6 juli om 16u

Het land der superhelden is dringend op zoek naar nieuwe rekruten en jij kan erbij zijn! Laat je door ons 
opleiden tot een echte superheld! Wij bieden gevarieerde (bewegings)activiteiten en danslessen voor de jonge 
superhelden onder ons. Train je conditie en reflexen in onze danslessen en leef je uit tijdens onze (knutsel)
activiteiten. Bedenk je eigen superheldennaam, maak je eigen logo en train samen met je vrienden. Zowel 
supergirls als superboys zijn welkom. 

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE PRIJS
  CATEGORIE

9 tem 14 juli ‘LATER ALS IK GROOT BEN’  3-7 jarigen VBS De papaver Adegem € 100 

Toonmoment: 14 juli om 16u

9 tem 14 juli ‘LATER ALS IK GROOT BEN’   3-7 jarigen VBSGO! De Reigers Zelzate € 100

Toonmoment: 14 juli om 16u

Weet jij al wat je later wil worden? Welke broodjes maakt een bakker? Hoe weet de postbode in welke bus de 
brief hoort? Wat is een stethoscoop? Ontdek alle taken die verschillende beroepen met zich meebrengen via de 
leuke liedjes van Kapitein Winokio en denk na over hoe je die in beweging kan omzetten. Knutsel de attributen 
voor je eigen droomjob en gebruik die in bewegingsgerelateerde activiteiten. Na dit kamp zeg je vast trots 
tegen mama en papa: “Later als ik groot ben, word ik…”

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE  PRIJS
  CATEGORIE

27-31 augustus CURIEUZENEUZEN 3-7 jarigen Sporthal Sint-Laureins  € 100

Toonmoment: 31 augustus om 16u

Een kind moet nog volop van alles ontdekken. In deze week staat ontdekking centraal. We gebruiken hiervoor 
alle zintuigen. Zo experimenteren we met voeldozen, leren we verschillende soorten muziek appreciëren en 
laten we onze ogen bedriegen! Een superleerrijk kamp waarbij we op speelse manier omgaan met zintuigen en 
prikkels. Nieuwsgierig? Steek dan je curieuzeneus in dit avontuur en schrijf je in!

Inschrijven kan via de website:
www.dansschoolmovimento.be/kampen

13 juli

13 juli 13 juli

13 juli



DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE PRIJS
  CATEGORIE

2 tem 6 juli USA ALL DAY 7-14 jarigen  Sporthal Sint-Laureins € 100

Toonmoment: 6 juli om 16u

Amerika is het land van de grote dromen. Met dit kamp halen we jouw American Dream naar hier! Leer meer 
over populaire sporten in Amerika en hoe we deze kunnen verwerken in de dans. Cheerlead erop los samen 
met je vriendinnen en test je kennis over Amerika in een grote quiz. Knutsel je eigen vlag in elkaar en leer in 
groepjes werken om de Amerikaanse teamspirit aan te wakkeren. Ook American Boys zijn zeker welkom! Dit 
alles gieten we op het einde in een toonmoment in Amerikaanse sfeer. GO GO GO!

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE PRIJS
  CATEGORIE

9 tem 14 juli SHAKE IT OFF 7-14 jarigen  VBS De papaver Adegem € 100

Toonmoment: 14 juli om 16u

9 tem 14 juli SHAKE IT OFF 7-14 jarigen VBSGO! De Reigers Zelzate € 100

Toonmoment: 14 juli om 16u  

Heb jij het ook wel eens nodig om lekker te ontspannen en alles te vergeten? Kom dan alles van je afschudden 
tijdens dit leuke kamp waar dansplezier en energie centraal staan. Verwacht van dit kamp een mix van 
feelgoodmuziek, grote en vrije beweging en activiteiten waar je niet bij stil kunt zitten. Je gaat gegarandeerd 
naar huis met een lach op je gezicht!

DATUM THEMA LEEFTIJD LOCATIE PRIJS
  CATEGORIE

27-31 augustus UN, DOS, TRES! 7-14 jarigen   Sporthal Sint-Laureins  € 100

Toonmoment: 31 augustus om 16u

Op het einde van de zomer zoeken we zuiderse invloeden op en maken kennis met de basis flamenco en ook 
heel wat Zuid-Amerikaanse ‘moves’.  Daarnaast maken onze eigen waaier, proeven zelfgemaakte sangria en 
paella en leren we enkele woordjes Spaans.  ¡Hola! ¿Qué tal?

Inschrijven kan via de website:
www.dansschoolmovimento.be/kampen

13 juli

13 juli 13 juli

13 juli
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