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Aankomende kampen

Team in de kijker: Laura Vens

Sport en opleiding vzw organiseert verschillende
kampen tijdens de paasvakantie van 2021:
Week 1 = 05/04 tot 09/04
Week 2 = 12/04 tot 16/04
Overijse ‘t Kasteeltje:
- Kleuterkamp (1kk tot 3kk) – week 1 & 2
- Ontdekkingskamp (5-6j) – week 1 & 2
Overijse Bosuil:
- Survivalkamp (6-13j) – week 1
Overijse Den Heurk:
- Gevechtsportkamp met gordel overgang (613j) – week 2
- Initiatie in gevechtsport (6-13j) – week 2
Manege Forestables:
- Paardrijkamp (4-12j) – week 1 & 2

Laura Vens is in 2020 afgestudeerd met
onderscheiding als event -en projectmanager aan
de hogeschool van UC Leuven-Limburg. Hiervoor
heeft Laura in het secundair onderwijs van het
Heilig Hartinstituut te Heverlee, 5 jaar Vrije
Beeldende Kunsten gestudeerd. Daarnaast zit ze
al sinds 2009 in de kunstacademie te Overijse.
Laura is altijd al gepassioneerd geweest door
kunst, daarvan ook haar creatieve ingesteldheid.
Laura werkt full time voor Sport en opleiding als
eventmedewerker, maar ook als leerkracht Frans,
knutselen, dans, multisport en multimove.

online programmeerworkshops!

Nieuwe Covid-maatregelen

Op 26/02, 05/03, 12/03 en 19/03 2021 bieden we
vanuit Sport en Opleiding vzw een online
programmeerworkshop aan voor jongeren tussen 8 en
13 jaar. De lessen verlopen volledig digitaal, helemaal
coronaproof dus! Tijdens deze workshop zullen de
jongeren samen met Meester Kjetil online allerlei
programmeeropdrachten uitvoeren.

De nieuwe Covid-maatregelen voor onze -13
jarigen zorgden voor vele aanpassingen en
flexibiliteit in de organisatie van al onze
lessen. We willen dan ook iedereen
bedanken voor jullie steun en begrip in tijden
waarin we ons meermaals moeten
aanpassen aan nieuwe maatregelen.

We bieden deze online workshop aan, omdat er
momenteel heel wat fysieke activiteiten afgelast zijn en
we dus een online alternatief willen voorzien voor
diegenen die daar interesse in hebben. Inschrijven kan
via onze website!

Nieuwsbrief Edison

www.sportenopleiding.be

Met Sport en Opleiding vzw werken we nauw samen met Edison.
Edison laat élke jongere tussen 4 en 18 jaar STE(A)M (Science,
Technology, Engineering, Arts en Mathematics) ontdekken en
omarmen. Ook zij organiseren verschillende leuke activiteiten! Wil
je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan zeker in voor de
nieuwsbrief van Edison!

info@sportenopleiding.be

https://www.edison.vlaanderen/nl/schrijf-je-voor-onzenieuwsbrief

