LEEFTIJD
- 3de kleuterklas
- 1ste t.e.m. 6de leerjaar
- 1ste en 2de middelbaar (Frans en fotografie)

VZW

Taalkampen & Workshops

PRIJZEN
Initiatie Frans - 3de kleuterklas

€ 165,00

Frans & Crea - Lagere school

€ 165,00

Frans & Sport en spel - Lagere school

€ 165,00

INSCHRIJVEN:

kan via website,
telefonisch of via mail

Frans & Fotografie – 1ste en 2de middelbaar € 195,00
Fiscale attesten worden meegegeven.

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
4-uurtje + drankje
extra opvang van 8 u. tot 9 u. en van 16 u. tot 17 u.
verzekering

Lombeekstraat 90
1760 Roosdaal
0475/33.84.22
info@telso.be

KORTINGEN
€ 5,00 vanaf het 2de deelnemende kind van
hetzelfde gezin voor dezelfde periode.
€ 5,00 korting voor een inschrijving voor een 2de
taalkamp in 2018.

www.telso.be
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vol Frans, crea en sport !
Voor kinderen van 3de kleuterklas t.e.m. 2de middelbaar.

PAASVAKANTIE
9 - 13 april 2018

HOE EN WANNEER BETALEN
Het inschrijvingsgeld dient 7 werkdagen na
inschrijving
op
rekening
met
nummer
BE57 9731 1175 3835 te staan met in de
mededeling naam van het kind + periode + crea,
sport of fotografie.

ZOMERVAKANTIE
9 - 13 juli 2018

Te Roosdaal

VZW

Taalkampen & Workshops

Bonjour les enfants, bonjour les parents !

DAGINDELING

Wij hopen jullie kids dit jaar opnieuw te mogen
onderdompelen in heel wat leuke en leerrijke taalactiviteiten Frans !

Ochtendopvang: van 8 u. t.e.m. 9 u.

Onze gedreven lesgevers hebben hun hoofden
weer bijeen gestoken en daar zijn opnieuw heel wat
creatieve ideeën uit voortgevloeid!

Opening in groep, met poppenspel van ‘Pistache et
Vanille’.

Voor onze kleuters en kids van de lagere school
draait het allemaal om ‘spelen met taal’ en gaat er
niets boven ‘zich amuseren en intussen iets bijleren’!
Gezien het grote succes van vorig jaar, kunnen ook
dit jaar de tieners zich ten volle uitleven in de creatie
van een eigen ‘strip’-fotoboek!

De kinderen worden in het Frans onthaald.

Voormiddag: 9 u. t.e.m. 12 u.

Thema:

J’ai mal et
les parties
du corps.

Middagpauze: 12 u. – 13 u.
Namiddag

De kinderen kiezen op voorhand of ze hun namiddag op een creatieve of op een sportieve manier
willen invullen.

Avondopvang: van 16 u. tot 17 u.

À bientôt !

TELSO
TELSO is een organisatie met een passie voor
opleiding.
Onze hoofdactiviteit bestaat in het organiseren van
taalkampen Frans. Hiervoor komen de kinderen en
tieners terecht onder de vleugels van enthousiaste
en dynamische lesgevers die hen op een speelse
manier onderdompelen in de Franse taal.
Ons team is voornamelijk samengesteld uit pedagogisch onderbouwde, professionele en ervaren
lesgevers, uit mensen die kinderen in het hart
dragen.

KAMPPLAATS
Zaal Joachim
Weverstraat 119
1760 Roosdaal

De kinderen leren
de doe!aal op een
speelse manier s#eken
en begrijpen.
Sport en spel:

balspelen, levende stratego, schaatsen, zwemmen,
bowlen, watervoetbal, paintball (met eigen spuiten),
fietstocht, ...

Thema:

Les couleurs.

Thema:

La négation
en action !

