v.u. Heidi Ketsman - Tweekleinewegenstraat 27 - 3001 Leuven (Heverlee)

“

Door de niet-schoolse aanpak vergat ik zelfs dat ik op
taalkamp was. Volgend jaar kies ik opnieuw voor CLIP!

”
CLIP ORGANISEERT

TAALINITIATIE: 6-12 jaar
APRIL

DAGEN

CODE

PRIJS

TAAL LOCATIE

ma 11/4 - vr 15/4 5 (8-17u) TAF002 €179*

FR

Heverlee

ma 11/4 - vr 15/4 5 (8-17u) TAE002 €179

ENG

Heverlee

SKIVAKANTIES
• FRANS

Westende
Wallonië
Frankrijk
Cruise op de Middellandse Zee
Marokko

Italië

• ENGELS

JULI
5 (8-17u)

TAF01 €179*

FR

Bierbeek

ma 15/8 - vr 19/8 5 (8-17u)

TAF07 €179*

FR

Heverlee

ENG

Heverlee

ma 4/7 - vr 8/7

TAALVAKANTIES
• FRANS

AUGUSTUS
ma 15/8 - vr 19/8 5 (8-17u) TAE07

NIET inbegrepen:
lunch.

€179

Westende
Malta
Groot-Brittannië
Dublin
Zuid-Afrika
Thailand

DARE TO
be a CLIPPER

* Supplement excursie zaterdag: €15

Taalacademie HEVERLEE
(TAF002, TAF07, TAE07)

Taalacademie BIERBEEK
(TAF01)

Don Bosco Heverlee
Groenveldstraat 46
3001 Heverlee

Sint-Pietersschool
Kloosterstraat 2
3360 Bierbeek

CLIP taalvakanties vzw
Tervuursesteenweg 611
3001 Heverlee • België
tel 0032 (0)16 29 49 99
in samenwerking met Clipper

www.clipvakanties.be
info@clipvakanties.be

Fiscaal attest tot en met 13 jaar.
CLIP is immers erkend als landelijke jeugdorganisatie.

SPREAD THE WORD #cliptaalvakanties

DE WONDERE WERELD VAN ...
FRANS/ENGELS OM DE HOEK

actie & variatie
troef
EXTERNAAT

6-8 • 9-1O • 11-12
jaar

LEUVEN
LEUK EN LEERRIJK

“

In het begin van de week dacht ik:
waaraan ben ik begonnen? Op het einde van de week
was het Engels praten juist heel plezant!

”

De jongste deelnemers, die nog nooit Frans/Engels op
school hadden, maken kennis met de vreemde taal
en leren hun eerste woordjes. De oudere deelnemers
vormen hun eerste zinnen en leren durven spreken.
Je hebt nooit een schools gevoel.

DICHT BIJ HUIS

FRANS/ENGELS LEREN OM DE HOEK

In alle CLIPformules gaan leren, actie en plezier hand
in hand. Tijdens onze vijfdaagse externaatsformule in
Leuven en Bierbeek ontdek je op speelse manier de
wondere wereld van Frans/Engels.
Ideaal voor jongeren die liever dicht bij huis blijven en
een perfecte opstap voor een taalvakantie met overnachting nadien.

Is dit les of animatie? Breek er het hoofd niet over.
Het zijn gewoon twee elementen van een verfrissende
(to)taalformule. Onze trouwe CLIPPERS kunnen hiervan
getuigen.

TALEN LEREN WORDT EEN SPEL
Elke taalactiviteit brengt de jongeren maximaal in
beweging. Zo proberen we tijdens een spelletje
‘Dikke Berta’ het taalmonster te verslaan door woorden
te vertalen. Om de 45 minuten werken we rond een
ander thema. Variatie troef.

“

Leuk dat mijn dochter thuis het Frans
blijft gebruiken en al onze vragen beantwoordt
met ‘oui’ of ‘non’.

”

HELE DAG TAALACADEMIE
We openen de deuren om 8 uur, de taalateliers starten
om 9 uur. ‘s Middags eten we samen ons lunchpakket op.
In de namiddag wisselen we knutsel- en sportactiviteiten
af met animaties. Het taalaspect blijft aanwezig en we
herhalen de aangeleerde kennis van de voormiddag.
Om 16u eindigt de dag, maar voorzien we nog een
uurtje opvang.
Op vrijdag is er om 15.30 uur een toonmoment voorzien
voor de ouders.

W FRANS: OP EXCURSIE NAAR LOUVAIN-LA-NEUVE

NIEU

(optioneel en mits supplement van €15)
Dit jaar organiseren we op zaterdag een taalexcursie
naar Louvain-la-Neuve. We doen er spelletjes waarbij
we elkaar uitdagen en mensen aanspreken. Zo brengen
we in praktijk wat we geleerd hebben! Je zal merken
dat je Frans er al goed op vooruit is gegaan.

Voor meer informatie en om in te schrijven
verwijzen we naar de website

www.clipvakanties.be

