KIDS AKTIEF
VAKANTIEKAMPEN
KROKUSVAKANTIE 2019
DE LEUKSTE, SPORTIEFSTE EN FLEXIBELSTE!

Inhoudsopgave
• Algemene informatie - pagina 3
• Zwemkamp

- pagina 4

• Schaatskamp

- pagina 6

• Gegevens

- pagina 7

2

Algemene Informatie
Kids Aktief organiseert in alle schoolvakanties leuke, gezellige en - niet te
vergeten - uiterst sportieve vakantiekampen. Wat denkt u van een meerdaags
hockeykamp, voetbalkamp, mixed-action-camp, schaatskamp of paardrijkamp?
Of een super-turbo-zwemkamp? Kies een vakantie en ontdek de
mogelijkheden! In de krokusvakantie zullen wij een schaatskamp en een
zwemkamp aanbieden.
Onze vakantiekampen zijn toegankelijk voor alle kinderen tussen 4 en 12, ook
kinderen die niet gebruik maken van onze BSO. Voor sommige kampen is een
bepaalde leeftijd verplicht. Voor het schaatskamp geldt een minimum leeftijd
van 6 en voor het zwemkamp geldt een minimum leeftijd van 5.
De sportkampen vinden plaats van maandag t/m woensdag van 09.00 –
16.00 uur. Het zwemkamp duurt altijd 5 dagen en vindt plaats van maandag
t/m vrijdag in de ochtend. Op de laatste dag van het zwemkamp vindt er een
officieel afzwemmoment plaats waarbij sommige kinderen zullen gaan
afzwemmen voor het A, B of C-diploma!
In dit informatiedocument zullen wij alle sportkampen kort aan u introduceren
en mochten er vragen zijn, bel of mail ons dan gerust!
Tot dan!
Team Kids Aktief
020-5611240
vakantiekampen@kidsaktief.nl
URL: www.kidsaktief.nl
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Zwemkamp
Data:

18 t/m 22 februari 2019

Tijden:

Maandag

09:00 – 11:30

Dinsdag

11:00 – 13:30 (OVB)

Woensdag 09:00 – 11:30
Donderdag 11:00 – 13:30 (OVB)
Vrijdag

08:45 – 09:45 (afzwemmen)
10:00 – 12:30

Locatie:

Friendship Sports Centre, Beemsterstraat 652, Amsterdam

Prijs:

€250,- (member) / €275,- (niet-member)

Leeftijd:

vanaf 5 jaar

Kids Aktief Aqua, de gecertificeerde zwemschool van Kids Aktief, organiseert
elke vakantie een 5-daags turbozwemkamp. We zwemmen in kleine groepjes
in het zwembad van het Friendship Sports Centre te Amsterdam Noord.
Aan de hand van de inschrijving zullen wij de kinderen die nog geen diploma
hebben volledig testen. Is uw zoon/dochter bijvoorbeeld al watervrij? Kan uw
zoon/dochter de enkelvoudige rugslag? Na het testen wordt uw kind
ingedeeld in zijn/haar niveaugroep. Bij Kids Aktief Aqua wordt er les gegeven
vanaf 1.20m of dieper volgens de diep water methodiek. Door middel van
gedifferentieerde, uitdagende en met name plezierige lessen zullen wij het
zwemtraject voor zowel het A, B of C-diploma doorlopen.
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Afzwemmoment? Jazeker! Tijdens het zwemkamp is er op de laatste dag
afzwemmen waarbij sommigen een officieel zwemdiploma zullen
behalen!
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Schaatskamp
Data:

18 t/m 20 februari 2019

Tijd:

9.00 – 16.00 uur

Locatie:

Wartburgia, Kruislaan 4, Amsterdam

Schaatsbaan:

Jaap Eden ijsbaan

Prijs:

€150,- (member)/ €175,- (niet-member)

Leeftijd:

Vanaf 6 jaar

In samenwerking met de Jaap Eden ijsbaan
organiseert Kids Aktief een 3-daags
schaatskamp. Bij het schaatskamp krijgen de
kinderen iedere dag 2 uur schaatstraining van
een professionele schaatsdocent. De
schaatstraining is op verschillende niveaus,
hierdoor is het voor alle kinderen
toegankelijk. De rest van de dag wordt
ingevuld met diverse sporten en leuke
activiteiten
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Gegevens
Kids Aktief
Cruquiusweg 98V, 1019AJ, Amsterdam
Tel: 020-5611240
Email: vakantiekampen@kidsaktief.nl
URL: www.kidsaktief.nl > Vakantiekampen

Enthousiast geworden?
Het officiële inschrijfformulier is te vinden op de site: www.kidsaktief.nl
> Vakantiekampen

Tot dan!
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