Mustmove-kamp op De Krekel

Mustmove doekampen!
Kampen met lachkrampen? Mustmove brengt altijd amusement in de tent! Wij
garanderen je een onvergetelijke tijd tjokvol beweging, plezier en creativiteit.
We ontdekken samen je knutseltalent en mengen dat alles met een portie sport
en spel. Mag het wat wilder? Ook een spelletje lasershooten en je sprong
wagen op onze spectaculaire springkastelen hoort hierbij! Elk Mustmove-kamp
heeft zijn eigen thema. Uiteraard volgen we bij elk kamp de COVID19maatregelen van de overheid.
Wist je dat Mustmove enkel werkt met ervaren leerkrachten?
Dit zorgt voor veel vertrouwen, een vlotte organisatie en een veilig gevoel bij de
kinderen. Ook de kleine groepjes zijn een grote troef!
Waar en wanneer?
Basisschool De Krekel in Sint-Amandsberg: Krekelberg 1, Sint-Amandsberg
4 juli t/m 8 juli 2022
De activiteiten gaan door van 9u tot 16u.
Er wordt (gratis) opvang aangeboden vanaf 8u tot 9u en vanaf 16u tot 17u.
Voor wie?
Kinderen vanaf 2,5 tot en met 12 jaar zijn welkom.
De kinderen worden per leeftijd in groepjes verdeeld.
Prijs en inschrijven?
Een 5-daags kamp kost 115 euro.
Elke dag krijgen de kinderen een lekker 4-uurtje. Ook het knutselmateriaal,
verzekering en opvang is inbegrepen in de prijs. Op het einde van het kamp
krijgt ieder kind een supertof Mustmove-aandenken!

Wordt een kamp verplicht geannuleerd vanwege de op dat moment
geldende COVID19-maatregelen van de overheid, dan krijg je het volledige
bedrag terugbetaald.

Schrijf hier in voor het MustMove-kamp op De Krekel

Bekijk hier alle kamplocaties van Mustmove

Mustmove-zwemlessen!
Wist je dat Mustmove ook zwemlessen organiseert? Deze zwemlessen gaan
door in verschillende privé zwembaden doorheen het schooljaar. Dit in groepjes
met telkens 3 kinderen per lesgever.
Er gaan zwemlessen door te Laarne, De Pinte, Mariakerke, Sinaai, Ertvelde,

Herzele, Nevele en Nokere.

Mustmove zwemlessen

Vind Mustmove leuk op Facebook en maak kans op een gratis zwemreeks,
kampweek of Mustmove-feest!

Mustmove op Facebook!

Hopelijk tot binnenkort!
Sportieve groeten
Pieter Moerman
pieter@mustmove.be
0494/49.66.59

