Beste school
Idee Kids vzw is een landelijk erkende jeugdvereniging die projectkampen organiseert voor kinderen
tussen 3 en 12 jaar. Door het organiseren van kampen geeft Idee Kids kinderen kansen om in een
duurzame omgeving vanuit hun eigen sterktes de toekomst vorm te geven. Zo ook op onze
kamplocatie in je buurt. Graag laten we dan ook je ouders en leerlingen kennismaken met ons
aanbod.
In het verleden gaf je aan ons aanbod digitaal te willen helpen verspreiden. We bezorgen je met
plezier wat afbeeldingen en sfeerfoto’s die je kan verspreiden via de digitale schoolkrant, social
media of andere online kanalen. Je kan hier alles terugvinden. Graag geven we ook een voorstel voor
de begeleidende tekst mee:
Idee Kids vzw organiseert kampen zonder overnachting voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Tijdens
deze 'kampen waar je iets van opsteekt' gaan kinderen een hele week aan de slag rond een
kampthema. Je kan kiezen uit meer dan 100 verschillende thema’s. Monitoren met pedagogische
ervaring toveren met gemak een glimlach op elk gezicht. Ontdek onze kampen in je buurt, neem snel
een kijkje op ideekids.be!
Brochureverdeling
Binnenkort gaan onze brochureverdelers zoals elk jaar op pad. Heb je graag dat ze toch nog
langskomen op je school? Geef dan hier het gewenste aantal brochures door. Dan zorgen wij voor de
rest.
Indien je in de toekomst de vraag naar het bekendmaken van ons aanbod liever niet meer krijgt (ook
niet digitaal), kan je dit ook via bovenstaande link aanpassen.
Pretpakket
Je school maakt kans op een pretpakket ter waarde van €500 bij het verspreiden van ons aanbod.
Het pretpakket bestaat uit drie grote springkastelen die je school in 2021-2022 kan gebruiken tijdens
een schoolfeest, grootouderfeest …
Kans maken om te winnen kan door ons een mailtje te sturen (naar sofie.m@ideekids.be) wanneer je
het aanbod (online) verspreid hebt. Een onschuldige hand zal per provincie twee winnaars verloten.
Wij duimen alvast!
Geef gerust een seintje bij bijkomende vragen!
Met vriendelijke groeten
Sofie Meesschaert
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