
Hieronder volgen de praktische zaken voor een kamp.  

  ●  Wat houdt het kamp in?   

  ●  Wat breng je mee?   

  ●  Wat doe je aan?   

  ●  Planning   

  ●  Opvang   

  ●  Toonmoment   

  ●  Wat willen wij nog weten?   

  ●  Contactgegevens   

 

Wat houdt het kamp in?   
Tijdens dit kamp wordt uw kind ondergedompeld in verschillende dansstijlen, 
zoals funky dans, moderne dans, hiphop en een paar speciale dansstijlen. 
Hij/zij leert er nieuwe bewegingen uit nieuwe stijlen. De danslessen worden 
afgewisseld met leuke en ontspannende activiteiten. Op het einde van de 
week kan u, als ouder, eens een kijkje komen nemen naar wat uw kind zoal 
heeft uitgespookt tijdens het kamp.  In de prijs zitten de lessen, een drankje, 
het spelmateriaal van de activiteiten, het zwembadbezoek en de verzekering 
inbegrepen.  Indien er vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, enz. zijn die 
last minute willen aansluiten, is dit mogelijk, mits een seintje (telefonisch, zie 
‘contactgegevens’ voor nummer).  	

	

Wat breng je mee?  

●  Je lunch (tijdens de lunch wordt er een drankje voorzien)   

●  Een drankje voor tussen de lessen door   



●  4-uurtje en eventueel 10-uurtje   

●  Dans- of sportschoenen (buitenschoenen zijn niet toegelaten!)   

●  Zin om te dansen!   

●  Woensdag: zwemgerief   

●  Vrijdag: kleren voor het toonmoment (wordt nog meegedeeld) 

 

Wat doe je aan?   
●  Sportieve kledij (je hoeft niet speciaal danskledij aan te kopen)   

●  Sieraden en jeansbroeken en –shorts zijn niet toegelaten   

●  Een trui voor als het koud is   

●  Stevige schoenen om buiten te spelen   

●  Eventueel een regenjas   

  

  



Planning  

Hier even een korte planning van hoe zo’n dag eruitziet.  

Wanneer?   
Wat?  

8u30 – 9u30   
Onthaalmoment in het muziekcentrum  

9u30 – 11u45  Dansles of activiteit  

11u45 – 13u   
Middagpauze  

13u – 16u30   
Dansles of activiteit  

16u30 – 17u  Opvang. Dan mag u uw kind komen ophalen  

  
 

Tijdens de danslessen en de activiteiten zijn er pauzes voorzien om even tot 
rust te komen en om iets te drinken en/of te eten. Op woensdag gaan we in de 
voormiddag zwemmen in de Rozebroeken en op vrijdagnamiddag is er het 
toonmoment.  

 

Opvang  

Elke dag kan je je kind komen afzetten tussen 8u30 en 9u15 bij het 
muziekcentrum. Daar is toezicht voorzien voor de kinderen. Op het einde van 
de dag is er ook nog opvang voorzien tot 17u. Deze gaat ook door in het 
muziekcentrum. Er ligt ’s morgens en ’s avonds een lijst die ondertekend 
moet worden door de ouders als bewijs van afzetten en ophalen. Graag 
zouden we ook op de hoogte zijn indien iemand anders uw kind komt 
ophalen.  



Toonmoment  

Op vrijdagnamiddag is er een toonmoment voorzien voor de ouders. U bent 
dan welkom van 15u30 om een kijkje te nemen naar wat uw kind allemaal 
kan na zo’n week danskamp. Om 15u40 is het toonmoment en om 16u kan u 
uw kind meenemen naar huis. Er is nog steeds opvang voorzien na het 
toonmoment voor als u niet kan komen.  

 

Wat willen wij nog weten?  

Wij zouden graag op de hoogte zijn indien uw kind medicatie moet nemen 
terwijl hij/zij hier is, ziek is en/of allergieën heeft die kunnen opspelen tijdens 
het kamp.  

 

Contactgegevens  

Bij vragen kan u steeds terecht bij: info@danscollege.be – 0499 82 64 90  

Adres: Muziekcentrum Goedleven - Goedlevenstraat 179/A 9041 Oostakker  


