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Beste ouders, 

Hartelijk dank voor jullie inschrijving bij Sportanimo en het vertrouwen in onze organisatie.  
Wij delen jullie graag mee dat we klaar zijn met de voorbereiding en organisatie van onze 
zomerkampen. Gezien de huidige maatregelen voor Covid - 19, zullen ook wij rekening 
houden met heel wat veiligheidsvoorschriften opgelegd door de overheid. De veiligheid van 
de kinderen en de lesgevers zullen we steeds voorop stellen.  

Hier volgt een kort overzicht van de maatregelen die wij ten gevolge van Covid  - 19 moeten 
nemen :  

1) We houden ons aan de voorgeschreven maatregelen van aantal personen en bubbels. Dit 
heeft als gevolg dat we genoodzaakt zijn om onze kleuterkampen op een andere locatie te 
laten doorgaan.  De kleuterkampen zullen doorgaan in de basisschool op de Campus 
Zuidlaan 70/B 8370 Blankenberge. Door de locaties te spreiden, zorgen wij voor extra 
lesgevers om alles in goede banen te leiden. Door te kiezen voor twee locaties kunnen de 
kinderen binnen hun bubbel wel het sportkamp optimaal beleven, hoeven ze geen rekening 
te houden met de social distance en kan het ophalen en brengen op een zeer 
kleutervriendelijke manier gebeuren.  

2) We kunnen geen warme maaltijden aanbieden. Kinderen dienen tijdens de kampen een 
eigen lunchpakket mee te brengen. We voorzien wel dagelijks verse soep. 

3) Tijdens de pauzes bieden wij de kinderen drank, vers fruit en een koek aan. We vragen aan 
de kinderen om hun eigen drinkfles of drinkbidon mee te brengen. Deze kunnen ze dan 
onbeperkt vullen op onze kamplocaties. 

4) Op beide locaties voorzien wij ontsmettingsmiddelen, handgels, zeep, … 

5) De inschrijvingsprijs voor het sportkamp zal behouden blijven, desondanks wij geen 
warme maaltijden zullen aanbieden. 

6) Bij het afzetten en ophalen van de kinderen moeten de afstandsmaatregelen door ouders/
grootouders opgevolgd worden. Wanneer u de zaal betreedt, dan wordt er gevraagd om een 
mondmasker op te hebben. 
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Dagprogramma 

1)  Activiteitenprogramma 

8.00 uur Opvang. 
9.00 uur De deuren van de beide kamplocaties staan open voor het afzetten van  
                        de kinderen. 
9.30 uur Aanvang sportactiviteiten. 
10.30 uur Pauze met een koekje en drankje.  (Dit wordt door ons voorzien.) 
12.00 uur Einde van de sportactiviteiten. 
12.15 uur Eten (kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee) 
13.30 uur Aanvang sportactiviteiten. 
14.30 uur Pauze met een koekje en drankje.  (Dit wordt door ons voorzien.) 
16.00 uur Einde sportactiviteiten en kinderen kunnen afgehaald worden.  
16.30 uur Start opvang. 
17.30 uur Einde opvang. 

* Opvang is inbegrepen in de prijs. 

2) Wat breng je mee? 
- Sportschoenen. 
- Sportkledij: korte broek, T-shirt en een trui. 
- Eventueel reserve T-shirt. 
-  Voor de allerkleinsten (indien nog nodig) een reserve broekje. 
-          Lunchpakket. 
-          Drinkfles. 
-          Voor zwemkampen, duikkampen, surfkampen —> zwemkledij. 



3) Kamplocaties 

Kleuterkampen Sportanimo 
Zuidlaan 70/B  
8370 Blankenberge 

Andere kampen Sportanimo 

Sporthal de Sportdoze 
Konin Albert 1 laan 114 b 
8370 Blankenberge 



Wij begrijpen dat deze reorganisatie niet evident is, maar nemen die beslissing in functie van 
de veiligheid en het welbevinden van uw kind. 

Indien u zich niet kan vinden in de genomen maatregelen, kunt u binnen de 2 dagen na 
ontvangst van dit schrijven het kamp annuleren mits betaling van een administratieve kost van 
10 euro.  De annulering dient dan te gebeuren via mail. 

Enkele dagen voor het kamp zal u ook nog een mail ontvangen met de details van het ophalen 
en afzetten van de kinderen. 

Uiteraard hopen wij alle kinderen een spetterend kamp te kunnen geven! Wij hebben er alvast 
veel zin in!   Dankzij onze 2 kamplocaties kunnen we de kinderen gans de week in hun bubbel 
zorgeloos laten sporten en volop laten genieten van hun Sportanimo sportkamp! 

Meer info volgt. 

Tot Sportanimo!! 
         

Met sportieve groeten, 
Uw sportanimoteam,  
Jochen, Ilya en Pieter 


