YOGA-CREA KAMPJES
ZOMERVAKANTIE
WILRIJK - EDEGEM
Ook zin in een leuk en (ont-)spannend kampje waarin jij je innerlijke yoga-zen
krachten ontdekt en de kunstenaar in jezelf zich heerlijk mag uitleven?
Dan ben jij de man/vrouw die we zoeken! Naast dagelijks een
uurtje kinderyoga en een cool knutselatelier, gaan we vooral
veel plezier maken, toneel- en beweegspelletjes spelen,
mindfulness ontdekken, verhalen luisteren, en heerlijk
relaxen…! Met mooi weer gaan we natuurlijk ook buiten
ravotten want we hebben een geweldig groot (en groen!) speelterrein aan
ons kamp. Maar natuurlijk hebben we ook een fantastische binnenruimte
waar de speelgoedkisten en verkleedkleding op je wachten..
Alle kinderen tussen 4 en 10 jaar zijn welkom.
In Wilrijk zijn kinderen vanaf 3jaar ook welkom indien er een oudere broer of
zus deelneemt.

WILRIJK
ZKW1 : 4 t.e.m 8 juli
ZKW2 : 11 t.e.m 15 juli
ZKW3 : 18-19-20-22 juli
ZKW4 : 8 t.e.m. 12 aug.
ZKW5 : 16 t.e.m 19 aug.
ZKW6 : 22 t.e.m. 26 aug.

EDEGEM
ZKE1 : 8 t.e.m 12 aug.
ZKE2 : 16 t.e.m 19 aug.
ADRES: Scoutslokaal, Kontichstraat, Edegem

ADRES: Rozenkransschool
Dokter Veeckmanslaan z/n, 2610 Wilrijk

Eigen boterhammetjes, fruit en koekje meebrengen.
VAN 9U TOT 16U
Voorbewaking : vanaf 8.30u
Nabewaking tot 17u

!!! AANBOD VOOR DE LEERLINGEN VAN O.L.V. PULHOF !!!
PROMOTIE ACTIE 1
U krijgt 15euro korting op het deelnamegeld indien u inschrijft voor een volledige kampweek.
Hoe? Op het inschrijvingsformulier onder promotiecode invullen: "PULHOF".
Inschrijven via de website: www.zen-kids.be

PROMOTIE ACTIE 2
Voor de kampweek van 4-8 juli en kampweek van 11-15 juli in Wilrijk mag u ook voor losse dagen
inschrijven (27euro/dag)
Inschrijven: stuur een mailtje naar thalia@zen-kids.be met vermelding van School, naam kind+leeftijd,
telefoonnummer en dagen waarvoor je wenst in te schrijven.

Ps: Interesse in ouder/kindyoga, HSP-coaching, mindfulness for kids, relaxatie(therapie) of massage voor
kinderen? Neem dan zeker ook een kijkje op de website van Zen-kidS: www.zen-kids.be

