


   Spelenderwijs Frans leren voor kinderen van 5 tot 12 jaar

Vanaf juli 2012 zijn Belle en Tsétsé opnieuw in het land. Tijdens de zomervakantie 
beleven ze samen de spannendste avonturen. Belle en Tsétsé kijken ernaar uit om 
uw oogappel mee te nemen op ontdekkingsreis. Op de Kids@Kulak-taalkampen 
maakt uw kind op een speelse manier kennis met het Frans van Belle en Tsétsé.  
Spelenderwijs leren maakt leren leuk!

   Halve dag of volledige dag?

U hebt de keuze tussen 2 formules: ofwel komt uw kind enkel tijdens de voormid-
dag ofwel de hele dag.

In de voormiddag spelen, zingen, knutselen Belle en Tsétsé naar hartenlust in het 
Frans, samen met onze enthousiaste monitoren.  In de namiddag leven we ons 
fysiek uit.  Lekker buiten spelen bij mooi weer bijvoorbeeld.  We blijven wel Frans  
praten, alleen leert uw kind nu nog onbewuster… al spelend.



  Voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Volle dagen Frans

5 dagen van 9.00 tot 17.00 uur                                               prijs: € 174
4 dagen van 9.00 tot 17.00 uur (week van 09/07/12)              prijs: € 140

We voorzien gratis opvang vanaf 8.00 uur en tot 17.30 uur.
Uw kind brengt een lunchpakket mee.

HALVE DAGEN Frans

5 dagen van 9.00 tot 12.00 uur                                               prijs: € 109
4 dagen van 9.00 tot 12.00 uur (week van 09/07/12)              prijs:   € 90

We voorzien gratis opvang vanaf 8.00 uur.

Periodes

02/07/12 - 06/07/12
09/07/12 - 13/07/12  (op 11/07/12 wordt er geen les voorzien)
20/08/12 - 24/08/12
27/08/12 - 31/08/12

Bij het inschrijven van broer of zus in dezelfde week, ontvangt u bij deze 
tweede inschrijving een korting van € 10.

Kids@Kulak is een samenwerking tussen BLCC en het Postuniversitair Centrum van 
KU Leuven Kulak. Deze samenwerking biedt kwalitatieve taalkampen Frans aan voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar.  De kinderen worden in kleine groepjes verdeeld volgens 
leeftijd.



Inschrijven kan via www.blcc.be.

Klik links op “Kids@Kulak 2012” en dan op “online inschrijven”.
U krijgt een automatisch mailtje wanneer we uw inschrijving goed ontvangen 
hebben. 

Om uw inschrijving te bevestigen, stort u het inschrijvingsgeld op ons 
rekeningnummer IBAN BE 31 2850-2133 2955 , met als gestructureerde 
mededeling 400/0005/39906 en met vermelding van de naam van het kind.

  
Belle en Tsétsé wachten jullie op in Kortrijk, in de Etienne Sabbelaan 53 
(KU Leuven Kulak).

- Zorg ervoor dat u zeker bent dat uw kind in de gewenste periode mee  
 op avontuur kan met Belle en Tsétsé.  Stort daarom het inschrijvingsgeld  
 vóór de start van het taalkamp, want de betalingsdatum bepaalt de 
 volgorde van inschrijving.
- Komt er onverwacht iets tussen en kan uw kind toch niet deelnemen?   
 Verwittig ons dan zo snel mogelijk.  De annulering dient u minstens een  
 week op voorhand schriftelijk aan te vragen. We storten u het inschrij-
 vingsgeld terug, maar verrekenen wel een administratiekost van € 25.
- Is uw kind afwezig zonder dat we werden verwittigd, dan kunnen we 
 helaas het inschrijvingsgeld niet terugstorten.
- U ontvangt een fiscaal attest voor het gevolgde taalkamp.

Contacteer ons op het nummer 056/24.61.84.  We helpen u graag verder!

 Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
 Etienne Sabbelaan 53 – 8500 Kortrijk
 T 056/24.61.84 - F 056/24.69.98
 info.pav@kuleuven-kortrijk.be
 http://pav.kuleuven-kortrijk.be

Schrijf snel in via onze website

Ons avontuur begint in Kortrijk

Heeft u nog vragen?

U weet maar nooit...


