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Spelenderwijs Frans leren 
met Belle en Tsétsé

Spelenderwijs Frans leren 
met Belle en Tsétsé

Oui, j’adore 

le français!
Tu parles 

français?

Folder BLCC 2015 KORTRIJK.indd   1 31/12/14   13:15



B B

T

   Spelenderwijs Frans leren voor kinderen van 5 tot 12 jaar 

Vanaf juli 2015 zijn Belle en Tsétsé opnieuw in Kortrijk. 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. 

Gedreven trainers leren de kinderen via speelse en creatieve activiteiten op een zeer 
ontspannen manier de nieuwe taal kennen. De kinderen worden in kleine groepjes ver-
deeld volgens leeftijd.

Spelenderwijs leren maakt leren leuk! 

  

Halve dag of volledige dag?

U hebt de keuze tussen 2 formules: ofwel komt uw kind enkel tijdens de voormiddag 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 organiseren we diverse
spelpro gramma’s. 

We blijven wel Frans praten, alleen leert uw kind nu nog onbewuster… al spelend. 
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  Voor kinderen van 5 tot 12 jaar

Volle dagen Frans

5 dagen van 9.00 tot 17.00 uur      prijs: € 183 

We voorzien gratis opvang vanaf 8.00 uur en tot 17.30 uur.
Uw kind brengt een lunchpakket mee. 
Wij zorgen elke dag voor 2 tussendoortjes en voor water.

Halve dagen Frans

5 dagen van 9.00 tot 12.00 uur                                                 prijs: € 115

We voorzien gratis opvang vanaf 8.00 uur.

Periodes

06/07/2015 - 10/07/2015
13/07/2015 - 17/07/2015 
17/08/2015 - 21/08/2015 
24/08/2015 - 28/08/2015 
 
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 
KU Leuven Kulak en kan terugblikken op een jarenlange ervaring in het organiseren van 
taalkampen voor kinderen.
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Inschrijven kan via taalkampen.blcc.be.

Klik bovenaan op “Inschrijven” en kies dan een stad of periode naar keuze. 
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 BE31 2850 2133 2955, met als gestructureerde mededeling 400/0011/16448 en 
met vermelding van de naam van uw kind. Pas na betaling van het volledige bedrag is 
uw inschrijving definitief. 

  
Belle en Tsétsé wachten jullie op in Kortrijk, in de Etienne Sabbelaan 53 
(KU Leuven Kulak). We maken er graag met uw zoon of dochter een onvergetelijke 
week van. 
Tot op kamp!

- De datum van betaling bepaalt de volgorde van inschrijvingen. 
 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 zo snel  
 mogelijk. Indien wij op 15 juni 2015 uw betaling nog niet ontvangen hebben,  
 vervalt uw inschrijving. 

- Komt er onverwacht iets tussen en kan uw kind toch niet deelnemen? 
 Verwittig ons dan zo snel mogelijk. We storten u het inschrijvingsgeld 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 op het einde van het kamp een fiscaal attest 
 (kinderen jonger dan 12 jaar).

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

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

Schrijf snel in via onze website

Ons avontuur begint in Kortrijk

Heeft u nog vragen?

Algemene informatie
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