Het Wriemelteam o.l.v.
Jurjen Maudens
stelt u enthousiast voor:

Avonturenkamp
VOOR KLEUTERS
Een kamp speciaal aangepast en ingericht op maat van kleuters.

‘bosspel, natuurknutselen, bekentocht, waterdorp, kampvuur,
kampen bouwen, verhalen vertellen in de kussentent, grotten
bezoeken, modderbad, samen met roodkapje de wolf verslaan,
casino, touwenparcours, avondspel, …’
We trekken hiervoor naar de avontuurlijke omgeving van
Poulseur
Geïnteresseerd? Lees dan gauw de ommezijde of surf naar
www.wriemel.be en klik door naar wriemel-kampen voor meer
info!

WAT ZIJN WRIEMELKAMPEN VOOR KLEUTERS?
‘Wriemelkampen voor kleuters’ staat voor een aangepast avonturenkamp waarbij we de kinderen op een sportieve manier
dichter bij de natuur brengen. Het kamp bestaat uit een afwisseling van sporten op kleuterniveau & animatieve activiteiten en
laat de kinderen eveneens op een speelse manier aandacht geven aan de prachtige omgeving die de natuur ons biedt.
Daarnaast voorzien we elke dag voldoende tijd voor vrij spel momenten waarbij de kleuters kunnen kiezen uit een aanbod van
kampen bouwen, reuzegrote gezelschapsspelen, sport- en spelmaterialen ontdekken, knutseltechnieken uitproberen, …
Natuurlijk zullen we bij dit kamp ook extra aandacht besteden aan het verzorgende aspect waar kleuters heel wat nood aan
hebben. Het geheel gebeurt onder deskundige begeleiding van gediplomeerde monitoren en sportinstructoren. Verder zal het
verloop van het kamp begeleid worden volgens de enthousiaste en gemoedelijke aanpak waarvoor Wriemel reeds lang gekend
staat. Je kan alles volgen via de foto’s die dagelijks op de site geplaatst worden!
Omdat we de kampen bewust ‘klein en gezellig’ willen houden, beperken we de inschrijvingen voor dit kamp tot maximum 25
kleuters.

Iedereen zal het weten, Wriemelen is meer dan avonturensporten alleen!!

IS MIJN KIND NIET TE JONG VOOR EEN WRIEMELKAMP?
Met mijn pedagogische opleiding en de vele jaren ervaring met kleuters kan ik oprecht zeggen dat de kampen die ik voorstel,
haalbaar zijn voor het merendeel van de 4 en 5-jarigen. Als ouder ken je jouw kind natuurlijk het best. Je weet wat het aankan
en wat niet. Elk kind heeft z’n individuele noden en behoeften. Net omdat er tijdens het wriemelkamp erg individueel begeleid
wordt, durf ik me persoonlijk borg stellen voor een geslaagd kamp voor jouw kind. Hou er alvast rekening mee dat we niet
morgen vertrekken, maar pas over zes maanden. Jouw kind zal op die tijd nog heel wat ‘groeien’. Vorig jaar was ons
kleuterkamp opnieuw superkeiplezant, en dat zijn niet mijn woorden…
Omdat ik graag de kinderen en hun ouders leer kennen vóór we op kamp vertrekken, zal er een kennismakingsnamiddag
voorzien worden waarbij het Wriemel-team zich op een speelse manier introduceert. Richtlijnen hieromtrent ontvang je bij de
inschrijving. Heb je als ouder toch nog twijfels, neem dan zeker volledig vrijblijvend contact met me op! Ik ben te bereiken op
0479/30.96.84 of via mail: info@wriemel.be.
Het grootste probleem voor de ouders is vaak dat hun kleuter nog niet ‘droog’ is ’s nachts. Geloof me, heel wat 4 en 5-jarigen
niet. Ik maak daar dan ook helemaal geen probleem van. Met een wasmachine in de buurt en eventueel een pamper mee van
thuis kan iedereen mee op kamp!

WANNEER GAAT HET KAMP DOOR?
Voor komende zomer (2021) voorzien we vanuit Wriemel de volgende Avonturenkampen:

Junglekamp

Aangepast kamp voor kleuters
geboren in 2016 en 2015
(huidig schooljaar in 2e en 3e kleuterklas)
---maximum 25 kinderen---

Van 12 juli tot 15 juli 2021

Tijgerkamp

Voor de lagere school
geboren in 2014 tot 2012
(huidig schooljaar in 1e tot 3e leerjaar)
---maximum 25 kinderen---

Van 05 juli tot 09 juli 2021
(info en prijzen: zie www.wriemel.be, doorklikken naar ‘kampen’)

Mowglikamp

Voor de lagere school
geboren in 2012 en 2011
(huidig schooljaar in 3e en 4e leerjaar)
---maximum 25 kinderen---

Van 18 juli tot 22 juli 2021
(info en prijzen: zie www.wriemel.be, doorklikken naar ‘kampen’)

Voor kinderen
geboren in 2011 en 2007
(huidig schooljaar in 4e leerjaar tot 2e middelbaar)
---maximum 25 kinderen---

Van 25 juli tot 30 juli 2021
(info en prijzen: zie www.wriemel.be, doorklikken naar ‘kampen’)

Bergbordkamp

HOE KAN JE INSCHRIJVEN?
Inschrijven voor de kampen kan vanaf zaterdag 05 december via jouw persoonlijke pagina op onze site. (www.wriemel.be) Ik
probeer jouw aanvraag binnen de week te verwerken en te beantwoorden. Indien er nog plaats vrij is, stuur ik jou een
bevestigingsmail met opdracht tot betaling.
Het kampboekje met de nodige info (benodigdheden, uur van vertrek, aankomst, …) krijg je in april per mail doorgestuurd.

WAT KOST EEN WRIEMELKAMP?
De prijs voor de komende zomer voor het junglekamp bedraagt 194 euro per kleuter
=> Wie geen lid is van Wriemel, betaalt bovenop de inschrijvingsprijs 5 euro verzekering.
=> De kinderen hoeven géén zakgeld mee te nemen, er worden géén extra kosten meer aangerekend.
=> Na het kamp zullen de fiscale attesten en formulieren voor de mutualiteit en/of werkgever meegegeven worden.
Wriemelende groeten,
Jurjen Maudens en het Wriemelteam

