
KLEUTERPARTY’S SPORTPARTY’S 
VANAF HET 1STE LEERJAAR  

TOT HET  

1STE MIDDELBAAR  

VOOR KINDJES VANAF  

HET 2DE KLEUTERKLASJE  

 PARCOURS & MUZIEK 
Wil jij klimmen en klauteren in een  

bewegingsparcours zoals een aapje kan?  

Heb jij zin om allerlei muziekspelletjes te 

doen? In het thema ‘Parcours & Muziek’ 

combineren we beide leuke  

activiteiten.  
 PARCOURS & SPEL 

In het thema ‘Parcours & Spel’ 

combineren we een bewegings-

parcours waarbij je kan klimmen, 

rollen, klauteren, glijden, lopen, 

met leuke kinderspelletjes.  

   SPORT & PARACHUTE 
  

In de verschillende Sportinitiaties  
maak je kennis met allerlei toffe  

sporten. Daarnaast spelen we ook 
leuke parachutespelletjes.  

KLIM & SPRING JE GEK 
In deze formule spelen we  
leuke klimspelletjes in de  

klimmuur en leren we springen 
als een kangoeroe. Hiervoor  

trainen we onze  
springvaardigheden op de  

airtrack en met springtouwen.  

TEAMSPORTEN  
(vanaf het 1ste leerjaar)  

Basketbal, handbal, voetbal, 
netbal, hockey, honkbal, korfbal, 

tchoukbal,…. Allerlei 
ploegsporten komen aan bod. 
Ben jij een echte teamsporter? 

SPEEL-JE-ZOT  
(vanaf het 1ste leerjaar)  
Speel je graag allerlei leuke 

sportspelletjes? Dan is het ‘Speel
-Je-Zot’-thema het ideale  
verjaardagsfeest voor jou. 

REUZENSPELEN 

(vanaf het 1ste leerjaar) 
Zie je het groots? Wil je spelen in 

het groot? Een leuke mix aan sport 
en spel in het groot.  

Een Levend-3-Op-Een-Rij, Golf-
voetbal, Levende bowling, Kinball, 

Reuzenvoetbal, Ganzenbord,... 

OMNISPORT 
(vanaf het 1ste leerjaar) 

Kan je niet kiezen en wil je allerlei  
activiteiten doen naar keuze (geen 

muurklimmen)? Kies dan voor 
 omnisport en ga een competitie aan 

in het sportfestival. 

NEW GAMES  
(vanaf het 3de leerjaar) 
Een aanbod van nieuwe  

sportspelen zoals Lacrosse,  
Fling-it, Kinball, Bumball, Poull-

ball, Bounceball, Tchoukbal,  
Footbasket, Speedminton,  

Ringstick,… 

TEAM CHALLENGE 
(vanaf het 3de leerjaar)  
Allerlei activiteiten die je  

uitdagen tot het uiterste te gaan. 
Durf jij het aan om jouw  

vriendjes uit te dagen in kleine 
leuke sportieve spelletjes? 

KLIMPARTY 
(vanaf het 3de leerjaar) 

We combineren een klimpartij op 
de 11-meter hoge klimmuur met 
een sportieve sessie omnisport 
waar verschillende sporten aan 

bod komen. 

SPARTACUS 
(vanaf het 3de leerjaar) 

Klauteren, de airtrack, een uitda-
gend bewegingsparcours of een 
oriëntatiezoektocht. Iets voor 

jou? 

RACKETLON 
(vanaf het 4de leerjaar) 
Ben jij gebeten door een  
racketsport? Tafeltennis,          

badminton, minitennis, squash,  
speedminton,... Het komt         
allemaal aan bod in een  

racketlon-competitie. 

De leukste dag van het jaar vier je in ’t Rosco met een te gek verjaardagsfeest!  


