
Ik zIt AChtEr 
MIjN BurEAu EN 
wEEt NIEt hOE Ik 
MOEt BEGINNEN

MIjN BOEkENtAS 
EN MIjN BurEAu 
zIjN EEN puINhOOp

Ik wErk zO hArd EN 
hAAL tOCh GEEN 
GOEdE puNtEN

vAN 19-23 AuGuStuS 2019 
IN dON BOSCO 

GrOOt-BIjGAArdEN

EEN GEzONdE GEESt IN EEN 
GEzONd LIChAAM

Ik zIt AChtEr 
MIjN BurEAu EN 
wEEt NIEt hOE Ik 
MOEt BEGINNEN

Stel je je regelmatig deze vragen? 
Dan is deze week iets voor jou!

Draai dit blaadje om  en 
kom meer te weten

sport je slim
kAMp vOOr StudIEMEthOdE EN SpOrt 

OVERGANG 6DE LEERJAAR NAAR 
1STE JAAR SECUNDAIR

STUDIETECHNIEKEN VOOR 1STE TOT EN MET 
7DE JAAR SECUNDAIR
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sport je 
slim

ALGEMENE  
I N F O

Studiemethode en sport in  
externaat van 20 - 24 augustus 
2018
•	Van 9.00 tot 16.00, opvang  
voorzien een half uur voor  
en na de uren
•	Don Bosco Groot-Bijgaarden 
    Brusselstraat 285  
    1702 Groot-Bijgaarden
•	Prijs: 140 euro, inclusief cursus 
materiaal studiemethode, toe-
gangsgelden sportactiviteiten, 
opvolgmomenten  
 
Contact : 
•	Fien Torbeyns 0470350484
•	Hilde janssens 0487454765 

Inschrijvingen:
•	sportjeslim@gmail.com

Betaling aan:
Sport je slim
Stationsstraat 244C
1700 Dilbeek
BE 73973184680960

Meer informatie vind je op: 
www.sportjeslim.be

bezoek ook onze facebook-
pagina ‘sport je slim’

‘EEN GEzONdE GEESt IN EEN 
GEzONd LIChAAM’ 
Via de lessen studiemethode 
worden de kinderen onder-
gedompeld in de wereld van 
‘hoe studeren’. De leerlingen 
willen hun studiemethode 
bijschaven en zo de kans grij-
pen om dit schooljaar nog te 
slagen of willen zich voorberei-
den om een volgend school-
jaar succesvol te starten. 

De intellectuele inspanningen  
worden afgewisseld met  
lichamelijke ontspanning.  
We richten ons enerzijds op 
sport en beweging én  
anderzijds gaan we bewegen 
en studiemethode tot een 

eenheid brengen. We staan 
ook even stil bij de invloed van 
voeding op de concentratie 
en het leren.

Daarnaast focussen we op  
talenten Ons doel is dat een 
kind sterker wordt, zich beter 
voelt in zijn vel.  
Succesbeleving is belangrijk. 
En wanneer je succes beleeft, 
kan je genieten, krijg je meer 
energie en kan je je ook beter 
concentreren op leren. 
De onderdelen studie- 
methode en sport zullen 
dagelijks in gelijke mate aan 
bod komen. 
 
 

OudErS BEtrEkkEN 
Belangrijk is dat ouders hun 
kind kunnen ondersteunen in 
dit nieuwe studieproces. Daar-
om bieden we de laatste dag 
van het externaatkamp de 
mogelijkheid aan de ouders 
om kennis te maken met de 
aangeleerde studiemethode. 

NA hEt kAMp wOrd jE  
uItGENOdIGd vOOr EEN 
OpvOLGMOMENt.
Na het kamp kan je genieten 
van één opvolgmoment. 
Tijdens die opvolgmomenten 
in groep kan je je leerstof 
meebrengen en kijken we 
waar je vastloopt en hoe het 
misschien wel kan lukken.

Ontworpen door: Anouk Van den Driessche
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