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WIE ZIJN WIJ?
Vanuit ons hoofdkantoor in Lokeren organiseren wij sinds 2011 teambuildings en
sportdagen doorheen heel Vlaanderen. Gaandeweg hebben we ons aanbod
uitgebreid en jaar na jaar kenden we een groei. In 2020 kunnen wij sportdagen
aanbieden voor scholen, bedrijven en sportdiensten voor meer dan 500
deelnemers. Elke doelgroep kan bij ons terecht, van jong tot oud.
We hebben vaste concepten, maar denken steeds mee met de klant om een
oplossing op maat te vinden.
In Lokeren zelf kunnen we een zeer uitgebreide sportdag aanbieden, maar wij
komen even graag naar uw locatie. Indien u zelf niet over een locatie beschikt,
zoeken wij mee met u!

LEER ONS KENNEN
Wij zijn jong en dynamisch team van 3 dat altijd voor jullie klaarstaat!
Indien het nodig is doen wij beroep op sociale, sportieve en kwalitatieve
jobstudenten om ons bij te staan waar het nodig is!

Bert
- The Boss -

Lukas
- The Monitor -

Ward
- The Event Producer -
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WAT MAG JE
VERWACHTEN!

Maak je maar al klaar om te kiezen uit onze uitgebreide selectie. Wij
bieden namelijk een groot aantal activiteiten aan die kunnen doorgaan
op jullie sportdag. Kies zelf welke activiteiten jullie het meest
aanspreken en dan zorgen wij voor de rest. Op deze manier beleven
jullie een unieke sportdag die precies op maat is gemaakt.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Aantal leerlingen: We hebben geen limiet geplaatst op het aantal
leerlingen.
Doelgroepen: Wij bieden sportdagen aan voor zowel kleuter, lager en
secundair onderwijs.
Plaats: De plaats mag je zelf kiezen. Kies voor een goede locatie met
voldoende ruimte.
Duur: Halve of volledige dag. Dit is zelf te kiezen. Kleutersportdagen
worden meestal op een halve dag gegeven.
Prijzen: Dit varieert van sportdag tot sportdag. Dit is ook afhankelijk van
het aantal leerlingen en hoeveel monitoren hier voorzien moeten
worden. Vraag zeker uw offerte op maat!
Begeleiding: Voor de kleuters en de lagere school voorzien we
infofiches zodat de leerkrachten de activiteiten zelf kunnen begeleiden.
Voor het secundair voorzien wij monitoren die aanwezig zijn op de
sportdag om deze mee te begeleiden.
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KLEUTER

LAGER

SECUNDAIR

Voor de kleinsten
hebben we een leuk
gamma aan
activiteiten,
opdrachten en
attracties.

De kinderen van de
lagere school krijgen
een coole sportdag
met allerlei
uiteenlopende sporten
en spelen.

Spectaculaire sporten
worden afgewisseld
met leuke
teamopdrachten
zodat er voor elk wat
wils is.

Veel
bewegingsvormen

Keuze uit meer dan
40 verschillende
activiteiten

35 minuten per sport

Elk spel duurt 15
minuten.

Onze monitoren

Leerkrachten
begeleiden
activiteiten
Werken op
verschillende
niveau’s

Leerkrachten
begeleiden activiteiten

8 – 10 activiteiten

Op elke locatie
mogelijk
Ruim aanbod

Supercoole attracties
15 minuten per spel

Uitdagende attracties
Kan op elke locatie

Kan op de school zelf

Heel gevarieerde dag
Superveel variatie

Wij voorzien
- De planning
- 1 monitor
- Al het materiaal

€ 5 per kleuter
Minimumtarief: € 400

Wij voorzien
- De planning
- 2 monitoren
- Al het materiaal

prijs op maat mogelijk
vanaf € 5 per leerling

Wij voorzien
- De planning
- 1 monitor per groep
- Al het materiaal

vanaf € 10 per leerling
Voorzie zelf lesgevers
en druk de prijs!
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KLEUTERSPORTDAG
In ons aanbod hebben we een heel mooi gamma aan activiteiten die specifiek
voor de kleuters zijn. Een groot verschil met andere sportdagen is de duur van
de dag. We werken voor de kleuters steeds een programma uit voor een halve
dag in plaats van de een volledige dag.
De leerkrachten nemen hun groepje mee doorheen een wereld van beweging,
wij bouwen de turnzaal, speelplaats of sporthal om tot een waar speelparadijs.
Een reuze opblaasbare kruiptunnel, fijnmotorisch materiaal, klimparcours,
rollend materiaal,... alle mogelijke bewegingsvaardigheden komen aan bod!
We hebben ongeveer 1.5 uur nodig om de locatie klaar te maken voor de
sportdag, de leerkrachten begeleiden hun groepje dan en wij voorzien een
monitor om alles in goede banen te leiden.
Het maximum aantal deelnemers hangt af van de locatie en de beschikbare
ruimte.
Kostprijs is € 5 per kind. Minimumtarief € 400.
Contacteer ons via events@cedalion.be of www.cedalion.be/schoolsportdagen
Wij stellen dan de activiteiten voor en maken een schema op waarna jullie de
sportdag al dan niet kunnen bevestigen.
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Dans

Evenwicht
Dans
Ballenmarkt
Fiets & Step

Dans

Ballenmarkt

Fiets & Step

Parachute

9u30

9u45

10u00

10u15

Rijplezier
Puzzelfun
Pittenzakjes

Puzzelfun

Pittenzakjes

Krokufun

11u15

11u30

11u45

12u00

Hoepel

Hoepel

Rijplezier

11u00

Puzzelfun

Rijplezier

Parachute

Parachute

Hoepel

Fiets & Step

Ballenmarkt

Kleutertrein

Krokufun

10u45

10u30

Evenwicht

Kleutertrein

Evenwicht

9u15

Pittenzakjes

Krokufun

Kleutertrein

9u00

GROEP 3

GROEP 2

GROEP 1

EINDE

PAUZE

Rijplezier

Hoepel

Parachute

Fiets & Step

Ballenmarkt

Dans

Evenwicht

Kleutertrein

Krokufun

Pittenzakjes

Puzzelfun

GROEP 4

VOORBEELDSCHEMA
KLEUTERSPORTDAG

Hoepel
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Fiets & Step

Ballenmarkt

Dans

Evenwicht

Kleutertrein

Krokufun

Parachute

Fiets & Step

Ballenmarkt

Dans

Evenwicht

Kleutertrein

Krokufun

Pittenzakjes

Puzzelfun

Rijplezier

Puzzelfun
Pittenzakjes

Hoepel

GROEP 6

Rijplezier

GROEP 5

LAGER ONDERWIJS
Schoolsportdagen zijn vaak het hoogtepunt van het jaar voor veel
kinderen. Sport op school is dan ook superleuk en iedereen is fan van
sporten als trefbal, baseball en tikkertje ketting. Schoolsport is vaak net
iets anders dan sporten in de sportclub. Wij proberen de schoolsportdag
op uw eigen school te laten doorgaan, maar indien dit niet mogelijk is,
zoeken wij mee naar een geschikte locatie. Om er echt een sportfeest
van te maken hebben wij voor u verschillende thema's uitgewerkt. De
sportdagen zijn al mogelijk vanaf 6 euro per kind en wij doen deze in
heel Vlaanderen! Minimumtarief is € 400.
Iedereen samen
We werken met sporten en spelletjes op maat van het niveau van de
kinderen. Daarom is het mogelijk om de sportdag van het 1e tot en met
het 6e studiejaar op dezelfde moment te doen. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd! Leerkrachten ontvangen via de turnleerkracht op voorhand
een briefing met mooi uitgewerkte lesfiches en kijkwijzers. De leerlingen
werken alle sporten af met hun eigen klas.
Coole thema's
Kinderen houden van leuke thema's dus waarom zou dit anders zijn bij
de lagere schoolsportdag? De beleving naar de sportdag zal des te
groter worden als de klasleerkrachten op voorhand het thema al eens
aanhalen. Kies gemakkelijk een standaard sportdag uit één van onze
thema's of laat er eentje op maat ontwerpen.
Extra FUN
Supergrote hindernissenbaan, Levende Kicker, Spelkussens, Rodeostier,
Lasershooting, Arrow Tag ... Vraag naar de extra's!
Contacteer ons voor een lijst met alle sporten! De school voorziet een
locatie en maakt een afspraak via events@cedalion.be of
www.cedalion.be/schoolsportdagen
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THEMA
SPORTDAGEN
OM ER ECHT EEN SPORTFEEST VAN TE MAKEN
HEBBEN WIJ VOOR U VERSCHILLENDE THEMA'S
UITGEWERKT.

PIRATEN AHOY !

Een sportdag rond het thema piraten. De leerlingen zullen
verschillende fysieke spelletjes doen op het ingebeelde
pirateneiland. De leerlingen worden zo voor één dag een echte
piraat.

SPORT OP DE
BOERDERIJ
Op de boerderij gebeurt er zeer veel. Veel meer dan kinderen
eigenlijk denken. Door de sportdag met als thema 'boerderij'
laten wij hen zien waar een boer mee bezig is aan de hand van
verschillende leuke spelen.

REIS ROND DE WERELD
Elke dag spelen we sporten die typisch zijn aan een ander
werelddeel. (Tag)Rugby uit Nieuw Zeeland, De Highland
Games uit Schotland, Lacrosse uit Amerika, Voetbal uit Zuid
Amerika en Turnen uit Azië staan onder meer op het
programma.
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OLYMPISCHE SPELEN
Dit is een mix van allerlei Olympische sporten. We maken
verschillende teams die elk hun eigen land vertegenwoordigen.
Deze nemen het dan tegen elkaar op in een zwemwedstrijd,
estafetterace op de piste,teamsporten in de sporthal...

BOOTCAMP
Samenwerking en doorzettingsvermogen zijn nodig om dit kamp
tot een goed einde te brengen. Onze bootcamp maakt van de
kinderen echte soldaten, ze gaan Lasershooten, Arrow Taggen,
leren sluipen in het bos,spelen Levend Stratego...

RIDDERS EN
PRINSESSEN
Als kind droom je er altijd van om later een ridder of een prinses
te worden. Met dit thema kan deze droom voor één dag waar
gemaakt worden. Verschillende activiteiten worden voorzien
rond dit thema.

FORTNITE
Fortnite is een spannende game die de kinderen indoor en
alleen spelen. Wij brengen Fortnite echter naar uw locatie met
een mix van supercoole schietspelen.
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SPORTMIX
Een extraatje waarbij we een volledig sportkamp samenstellen
met uiteenlopende activiteiten. Deze activiteiten passen niet in
een bepaald thema, de kinderen krijgen dus een uniek kamp. U
kan zelf mee beslissen welke activiteiten we allemaal integreren
in het kamp.

HIGHLAND GAMES
De Highland Games zijn traditionele volksspelen die zijn
ontstaan in de hooglanden van Schotland. Daar dienden ze
oorspronkelijk dienden om de sterkste mannen te zoeken die
dan de koning mochten beschermen, dienen ze nu vooral als
entertainment.

LOSSE ACTIVITEITEN
Mogelijkheden voor de sportmix zijn: Arrow Tag, Lasershooting,
Farm Games, Team Trophy, kinderpaintball, oplaasbare
attracties, voetbalfun, circustechnieken, Frisbeegolf, Lasrosse,
Kinball, Sumopakken, Rafting, Tchouckball, Kajak, Kanjam,
Wackitball, Knotshockey, Basketbal, Handbal, Volleybal,
Badminton, Voetbal, Tennis, en nog veel meer.
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Hindernissenbaan
Hindernissenbaan

Dassenroof

Aardbal

Gootbal

Mollenloop

10u00

10u15

PAUZE

Aardbal

Trefbal
Mollenloop

Rodeostier

Vliegend Tapijt
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11u30

11u45

Lasertag
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13u45
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Zakkenloop XL
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Lasertag
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Gladiator
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Aardbal

9u45

Gladiator

Hindernissenbaan

Dassenroof

9u30

Rodeostier

Levend Uurwerk

Lasertag

Boogschieten

Gladiator

Hindernissenbaan

9u15

GROEP 6
Rodeostier

GROEP 5
Zakkenloop XL

Lsertag

Levend Uurwerk

Gladiator

Hindernissenbaan

9u00

GROEP 4

GROEP 3

GROEP 2

GROEP 1

Gootbal

Aardbal

Dassenroof

Hindernissenbaan

Hindernissenbaan

Gladiator

Gladiator

Boogschieten

Zookeeper

Levend Uurwerk

Lasertag

Lasertag

Zakkenloop XL

Vliegend Tapijt

Rodeostier

Rodeostier

Trefbal

Mollenloop

GROEP 7

Rodeostier

Rodeostier

Zookeeper

Mollenloop

Gootbal

Aardbal

GROEP 8

Dassenroof

Hindernissenbaan

Hindernissenbaan

Gladiator

Gladiator

Trefbal

Boogschieten

Levend Uurwerk

Lasertag

Lasertag

Zakkenloop XL

Vliegend Tapijt

VOORBEELDSCHEMA SPORTDAG LAGER

SECUNDAIR

Voor de leerlingen van het secundair onderwijs mag het iets
meer zijn, het grootste verschil zit in de begeleiding van de
activiteiten. Wij voorzien voor elke groep een monitor. Toch,
indien u zelf ook proeven kan begeleiden kunnen wij uiteraard
een lagere prijs aanbieden. Sportdagen voor het secundair
duren telkens een volledige dag. De leerkrachten ontvangen
van ons op voorhand een schema met de activiteiten en ook
een grondplan met de locaties van de spelen. De spelen en
sporten duren standaard 35 minuten.
Sporten als Bumperball, Arrow Tag, Highland Games, Lacrosse,
Rugby, Tchouckball, Ultimate Frisbee... zijn standaard.
Laserbattle, Rafting, Mountainbike kunnen we optioneel
toevoegen aan uw programma op maat.
We hebben ongeveer 1 uur nodig om de locatie klaar te maken
voor de sportdag, de leerkrachten begeleiden hun groepje dan
en wij voorzien een monitor per groep om de lessen te geven.
Het maximum aantal deelnemers hangt af van de locatie en de
beschikbare ruimte.
Kostprijs vanaf € 10 per leerling. Minimumtarief is € 500.
Contacteer ons voor een lijst met alle sporten! De school
voorziet een locatie en maakt een afspraak via
events@cedalion.be of www.cedalion.be/schoolsportdagen
Wij stellen dan de activiteiten voor en maken een schema op
waarna jullie de sportdag al dan niet kunnen bevestigen.
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Arrowtag

Farmgames

Farmgames

Voetbaldarts

9u35

10u10

Teambuilding

11u35

Rugby

Lasertag

14u05

Gladiotor

Hindernissen

15u30

12u00

Lasertag

Gladiotor

14u55

14u40

Teambuilding

Rugby

Lacrosse

13u30

12u10

Lacrosse

11u00

Arrowtag

Hindernissen

Gladiotor

GROEP 3

Lasertag

Rugby

Teambuilding

Lacrosse

Voetbaldarts

Voetbaldarts Farmgames

Hindernissen

Arrowtag

9u00

10u45

GROEP 2

GROEP 1

MIDDAGPAUZE

Arrowtag

Hindernissen

PAUZE

Gladiotor

Lasertag

Rugby

GROEP 5

Rugby

Teambuilding

Lacrosse

EINDE

Teambuilding

Lacrosse

PAUZE

Voetbaldarts

Voetbaldarts Farmgames

Farmgames

Arrowtag

Hindernissen

Gladiotor

Lasertag

GROEP 4

Lacrosse

Voetbaldarts

Farmgames

Arrowtag

Hindernissen

Gladiotor

Lasertag

Rugby

Teambuilding

GROEP 6

GROEP 9

Arrowtag

Hindernissen

Gladiotor

Lasertag

Rugby

Teambuilding

Lacrosse

Arrowtag

Hindernissen

Gladiotor

Lasertag

Rugby

Teambuilding

Lacrosse

Voetbaldarts

Voetbaldarts Farmgames

GROEP 8

Voetbaldarts Farmgames

Farmgames

Arrowtag

Hindernissen

Gladiotor

Lasertag

Rugby

Teambuilding

Lacrosse

GROEP 7

VOORBEELDSCHEMA
SECUNDAIR

NEEM CONTACT MET ONS OP

Twijfel niet om een vrijblijvende offerte op
te vragen!
Groeten 'Het Cedalion-team'

+32 488.87.58.80 | +32 473.28.50.61
events@cedalion.be | info@cedalion.be
www.cedalion.be

