CALISTA
ZOMERACTIVITEITEN IN MARILLES
Ook voor kinderen met een beperking

MUZEL-KAMPEN voor KLEUTERS
Ook voor kinderen met een beperking

JULI 2017
maandag 17 tot en met donderdag 20 juli
AUGUSTUS
woensdag 16 tot en met vrijdag 18 augustus

Inhoud
Muziek maken, experimenteren met verschillende instrumenten, dansen,
spelen, op ontdekking gaan in de tuin, kunstwerken maken, toneel spelen,…
De ideale ingrediënten voor een geweldig MUZEL-KAMP!

Dagindeling
−
−
−
−

9u-12u: voormiddagactiviteit
12u-13u: bio-veggi-broodmaaltijd
13u-16u: namiddagactiviteit
16u-17u: opvang
op donderdag om 16u toonmoment

Inschrijving
Mogelijkheid tot het inschrijven voor hele dagen, enkel voormiddagactiviteit
of enkel namiddagactiviteit.
Maximum 10 deelnemers

MUZEL-KAMP JULI
− Kostprijs hele dagen: 120 euro
middagmaal inbegrepen
tweede inschrijving: 110 euro
− Kostprijs halve dagen: 60 euro
tweede inschrijving: 55 euro
MUZEL-KAMP AUGUSTUS
− Kostprijs hele dagen: 100 euro
middagmaal inbegrepen
tweede inschrijving: 90 euro
− Kostprijs halve dagen: 50 euro
tweede inschrijving: 45 euro

Inschrijven: calista1350@hotmail.com

MUZEL-KAMPEN voor kinderen van het EERSTE tot en met
het VIERDE leerjaar
Ook voor kinderen met een beperking

JULI
maandag 24 tot en met vrijdag 28 juli
AUGUSTUS
maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus

Inhoud
Samen muziek maken, improviseren, zingen, instrumenten bespelen, een
muziektheater schrijven, dansen,… tomaten, broccoli, courgette, wortelen,…
de ideale ingrediënten voor een geweldig MUZEL-KAMP!
Muzikale voorkennis is niet vereist.

Dagindeling
−
−
−
−

9u-12u: voormiddagactiviteit
12u-13u: bio-veggi-broodmaaltijd
13u-16u: namiddagactiviteit
16u-17u: opvang
op vrijdag om 16u toonmoment

Inschrijving
Kostprijs hele dagen: 150 euro
middagmaal inbegrepen
tweede inschrijving: 140 euro
Maximum 12 deelnemers
Inschrijven: calista1350@hotmail.com

MUZEL-WORKSHOPS OUDERS & KINDEREN SAMEN
Ook voor kinderen met een beperking

Zaterdag 29 juli
Zaterdag 12 augustus
Zaterdag 19 augustus
9u30-10u30: peuters en ouders
11u00-12u00: kleuters en ouders

INHOUD
Elk kind wordt geboren met een natuurlijke gevoeligheid voor muziek, net
zoals het van nature de mogelijkheid heeft om te leren lopen of schrijven. Het
is echter wel nodig om deze in aanleg aanwezige mogelijkheden zo vroeg
mogelijk te stimuleren. Al tijdens de zwangerschap begint de muzikale
ontwikkeling en deze zet zich meteen na de geboorte voort. Hoe klein je
baby ook is, hij kan al heel veel geluiden onderscheiden. Het prikkelen van
zijn gehoor is van groot belang bij de taalontwikkeling. Het heeft een grote
invloed op zijn latere emotionele, sociale en motorische vaardigheden.
Tijdens de sessies zingen we liedjes die de ontwikkeling van alledaagse
vaardigheden en handelingen ondersteunen. We experimenteren met
klanken en instrumenten, doen allerhande bewegingsspelletjes, kortom een
heerlijk muzikaal bad voor ouder(s) en kind!

Inschrijving
− Kostprijs:

ouder: 5 euro
kind: 4 euro
tweede kind: 2 euro

− inschrijven per workshop
− maximum 10 gezinnen
Inschrijven: calista1350@hotmail.com

