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Praktische info bij de sportkampen 
 

 
 

Uurregeling en locatie 
 

Onze activiteiten starten dagelijks om 9u en zijn afgelopen om 16u.  

We verzamelen elke dag buiten bij de hoofdingang van het zwembad aan 

de voorkant van het gebouw bij de speeltuin. Bij regenweer verzamelen we 

allemaal in de inkomhal of boven in de vergaderzalen. 

De activiteiten gaan steeds door in en rondom het zwembadcomplex Lago 

Brugge Olympia! De vergaderzalen waar alle binnen activiteiten doorgaan 

bevinden zich op de 1ste verdieping, toegankelijk langs de trap (of lift) 

rechts in de inkomhal. 

De jongste kinderen moeten steeds opgehaald worden om 16u in de 

vergaderzalen boven. De oudste kinderen wachten buiten met hun 

groepje.  

Op maandagochtend moet iedereen aanmelden bij Sophie in de inkomhal, 

hou er rekening mee dat je hier eventjes tijd voor nodig hebt (iets 

vroeger komen op maandag is aangewezen). 
 

Opvang 
 

Opvang mogelijk van 8u tot 9u en van 16u tot 17u, steeds aan de voorkant 

van het zwembad (afgebakende speeltuin en grasweide) of bij regenweer 

binnen in de vergaderzalen (’s morgens eventueel in de inkomhal). 

Opvang dient wel op voorhand aangevraagd te worden, via mail of op een 

briefje bij aanvang van het kamp. Wijzigingen en/of extra 

opvangmomenten kan je elke dag doorgeven aan de verantwoordelijke 

lesgever bij de opvang zelf. 
 

Inhoud van de activiteiten 
 

Er is telkens een halve dag voorzien voor activiteiten in het zwembad, 

voor de zwemlessen worden de kinderen volgens hun zwemniveau 

ingedeeld in kleinere groepen en voor of na de zwemles gaan alle kinderen 

samen (volgens leeftijdsgroepen) spelen in het recreatiedeel! 

De rest van de dag voorzien wij afwisselend knutsel-, sport- en 

spelactiviteiten op maat van de kinderen zowel binnen als buiten, hiervoor 

worden ze ingedeeld volgens hun leeftijd (met hun vriendjes). 

 



 

 

 

Doornstraat 110 – 8200 Brugge 
+32 470 990 341 • aquanimo@lago.be• www.lagobrugge.be  

 

 

 

 

 
 

Middagmaal 
 

De kinderen brengen allemaal een lunchpakket mee. Tussendoortjes en 

drankjes moeten ook zelf meegebracht worden maar alle kinderen krijgen 

wel 1 frisdrank per dag vanuit ons Rest-eau-Café. Wensen jullie de 

kinderen af te halen om thuis te eten over de middag, dan dienen de 

kinderen afgehaald te worden om 12u en worden ze terug verwacht om 

13u (best het juiste tijdstip van de middagpauze nog even navragen de dag 

zelf want dit kan wijzigen ifv bepaalde activiteiten per groep, zoals een 

bosuitstap bvb). 
 

Verzekering / Ongevallen 
 

Om ook bij tegenslag alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij 

volgende zaken de eerste dag van het kamp af te geven in een omslag met 

de naam van je kind(eren) op: 

- Telefoonnummers voor noodgevallen 

- Specifieke medische informatie 

- Een klever van het ziekenfonds 

 

Benodigdheden 
 

- Gemakkelijke sportieve kledij en schoenen (+ regenjas) 

- Zwemgerief in aparte zwemzak 

- Goed afgesloten brooddoos en drinkbus/ drankkarton 

- Eventueel schortje voor activiteiten met verf of lijm 

- Reservekledij voor de jongste kinderen 

 

Graag zoveel mogelijk genaamtekend indien mogelijk 

 

 

!! DANK U WEL voor jullie medewerking !! 


