
 

 

VAKANTIEWERKING  

HERFSTVAKANTIE 

Kleuteropvang ’t Kapoentje 

Speelpleinwerking ‘t Ravotterke  

 

 

In deze brochure: 

 Kleuteropvang ’t Kapoentje 

 Speelpleinwerking ‘t Ravotterke 

  Hoe schrijf ik mijn kind(eren) in? 

 Veelgestelde vragen 



 

Beste ouder 

Tijdens de herfstvakantie zijn er opnieuw twee vakantiewerkingen: 
kleuteropvang ’t Kapoentje in Sint-Baafs-Vijve en speelpleinwerking ’t 
Ravotterke in Ooigem. 

Wij hanteren enkele basisprincipes voor de beide vakantiewerkingen: 

 Inschrijvingen vooraf. Het is niet mogelijk om de dag zelf of ter 
plaatse in te schrijven. 

 Het aantal kinderen en groepen is beperkt.  
 De scheiding van groepen gebeurt op basis van leeftijd (geboortejaar). 

Uitzonderingen zijn niet mogelijk. 

 

 

Meer info? 

Jeugddienst - Hernieuwenstraat 15, Wielsbeke - jeugd@wielsbeke.be - 056/67.32.19 

  



KLEUTEROPVANG ‘T KAPOENTJE SINT-BAAFS-VIJVE 
 

Wat is kleuteropvang  ‘t Kapoentje?  

Tijdens heel wat vakantiedagen kunnen kleuters van 2.5 tot en met 5 jaar (geboortejaar 2019-2016, 

schoolgaand en pampervrij) terecht in ‘t Kapoentje. Ook broers/zussen van de kleuters zijn 

welkom tot en met het 2de leerjaar (geboortejaar 2014-2015).  

Tijdens de krokus– en kerstvakantie is ‘t Kapoentje open voor alle kinderen tot 12 jaar 
(Speelpleinwerking ‘t Ravotterke is dan niet open). 
 

De kinderen staan er onder toezicht van enthousiaste begeleiding. 

Beperkt aantal plaatsen  

We werken met een vast aantal plaatsen per groep. Er worden max. twee groepen ingericht. 

Om dit beperkt aantal plaatsen te bewaken, werken we met online inschrijvingen. Meer info is te 

vinden bij ‘inschrijven’. 

De kans bestaat dat alle beschikbare plaatsen reeds ingenomen zijn waardoor inschrijven niet 

meer mogelijk is. In dat geval wordt er een wachtlijst aangelegd. 

Tarieven 

VOLLE DAG: € 9,00 (1ste kind), €7,00 (vanaf 2de kind) 

- Incl. opvang voor en na de activiteiten (7-18u) 

- Incl. tienuurtje, warme maaltijd en vieruurtje 

HALVE DAG (voormiddag+middagmaaltijd): € 7,00 (1ste kind), € 6,00 (vanaf 2de kind) 

- De kinderen kunnen na het middageten opgehaald worden tot 13u30 

- Incl. opvang voor en na de activiteiten (7-13u30) 

- Incl. tienuurtje en warme maaltijd 

 

Algemene info  

 De opvang is geopend van dinsdag 2 november t.e.m. vrijdag 5 november (gesloten op 1 

november), telkens van 7u-18u.  

 Kinderen die deelnemen aan de kleuteropvang worden in een vaste groep geplaatst. 

 Eten en drinken 

o We voorzien een tienuurtje (koek/fruit/yoghurt + drankje) 

o Alle kinderen eten een warme maaltijd (soep + middagmaal + dessert) – inbegrepen in 

de dagprijs 

o We voorzien een vieruurtje (boterham + drankje) – inbegrepen in de dagprijs 



o We voorzien voldoende water voor de kinderen, breng zelf je genaamtekende 

drinkfles mee.  

Locatie  

De kleuteropvang is gelegen in de lokalen van de voor- en naschoolse opvang (W.B. Cartonstraat 

46, Sint-Baafs-Vijve).  

 

Groepen  

We werken met twee groepen: afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen de groepen 

verdeeld worden. Na inschrijving krijgt u een update met o.a. aan welk lokaal u de kinderen ’s 

ochtends kunt aanmelden en ’s avonds afhalen. 

Inschrijven  

Let op: voor de kleuteropvang kan je deze vakantie niet meer de dag zelf inschrijven!  

Via de website schrijf je online in voor de gewenste opvangdagen. 

De inschrijvingen voor de herfstvakantie gebeuren op volgende data:  

 Wielsbekenaren (domicilieadres kind is geldend): maandag 20 september vanaf 12 uur 
 Niet-Wielsbekenaren: donderdag 23 september vanaf 12 uur 

De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 27 oktober om 12u.  

Inschrijven kan via www.wielsbeke.be/jeugddienst. Verder in deze brochure is een handleiding te 

vinden.  Probeer dit zeker vooraf, zo verloopt het inschrijfmoment vlotter. 

Inschrijvingen die niet conform de afspraken zijn (niet vanaf vastgelegde inschrijfdatum voor 

kinderen uit Wielsbeke/kinderen niet uit Wielsbeke, niet naleven van vastgelegde 

leeftijdsgrenzen,…) worden als ongeldig beschouwd. 

 

 

  

http://www.wielsbeke.be/jeugddienst


Coronamaatregelen  

Het aantal deelnemers aan de vakantiewerking wordt beperkt.  

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze kleuteropvang en accommodaties 

voldoen aan de richtlijnen.  

Een volledig overzicht van de getroffen maatregelen krijg je op een later tijdstip na inschrijving.  

Medische gegevens en andere belangrijke info 

Voor de start van de vakantiewerking wordt u via e-mail een medische fiche toegestuurd. Deze 

fiche dient volledig ingevuld en ondertekend te worden meegebracht op de eerste opvangdag. 

Wanneer er belangrijke medische gegevens zijn, is het de verantwoordelijkheid van de ouders die 

informatie mee te delen. De begeleiding dient enkel medicatie toe aan de kinderen wanneer 

hiervan een doktersattest is. 

Annulatie 

Wijzigingen of annulaties mogen steeds doorgegeven worden via jeugd@wielsbeke.be of 

056/67.32.19. We vragen om dit liefst een dag voordien te doen en minstens vóór 9u van 

dezelfde opvangdag. Niet verwittigen of pas na 9u verwittigen, betekent dat de 

opvangdag alsnog aangerekend zal worden. 

 

mailto:jeugd@wielsbeke.be


SPEELPLEINWERKING ‘t RAVOTTERKE WIELSBEKE 
 

Wat is de speelpleinwerking?  

Tijdens heel wat vakantiedagen kunnen kinderen van 2.5 (schoolgaand en pampervrij) tot en met 

12 jaar zich uitleven op het speelplein. Onder begeleiding van enthousiaste monitoren beleven zij 

een fijne vakantie!  

Beperkt aantal plaatsen 

We werken met een vast aantal plaatsen per groep. Er worden max. twee groepen ingericht. 

Om dit beperkt aantal plaatsen te bewaken, werken we met online inschrijvingen. Meer info is te 

vinden bij ‘inschrijven’. 

De kans bestaat dat alle beschikbare plaatsen reeds ingenomen zijn waardoor inschrijven niet 

meer mogelijk is. In dat geval wordt er een wachtlijst aangelegd. 

Tarieven 

VOLLE DAG: € 6,50 

- Incl. opvang voor en na de activiteiten (7-18u) 

- Incl. warme maaltijd en vieruurtje 

HALVE DAG: € 4,50 

- De kinderen kunnen na het middageten opgehaald worden tot 13u30 

- Incl. opvang voor en na de activiteiten (7-13u30) 

- Incl. warme maaltijd 

 

Algemene info  

 De speelpleinwerking is geopend van dinsdag 2 november tot vrijdag 5 november 

(maandag 1 november gesloten), telkens van 7u-18u. 

 Elke speelpleindag start om 9 uur en eindigt om 16u45. Er is voor-  en na-opvang voorzien 

van 7u-9u en van 16u45-18u. Er worden geen extra kosten aangerekend voor de opvang. 

 Kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking worden in een vaste groep geplaatst. 

 Eten en drinken 

o De kinderen brengen zelf een tienuurtje mee.   

o Alle kinderen eten een warme maaltijd (soep + middagmaal + dessert) – 

inbegrepen in de dagprijs 

o We voorzien een vieruurtje (koek/fruit/yoghurt + drankje) – inbegrepen in de 

dagprijs 

o We voorzien voldoende water voor de kinderen, breng zelf je genaamtekende 

drinkfles mee.  



Locatie  

De speelpleinwerking gaat tijdens de herfstvakantie opnieuw door in de sporthal/ OC Leieland in 

Ooigem. Adres: Guido Gezellestraat 55b, Ooigem. 

De ochtendopvang (7-9u) gaat door in de sporthal (eveneens op het domein). 

Leeftijdsgroepen  

We werken met twee leeftijdsgroepen:  

de kleuters: kinderen geboren tussen 2016-2019 (schoolgaand en pampervrij) 

de kinderen uit het lager: kinderen geboren in 2015-2010 

Inschrijven  

Let op: voor de speelpleinwerking kan je deze vakantie niet meer de dag zelf inschrijven!  

De inschrijvingen voor de herfstvakantie gebeuren op volgende data:  

 Wielsbekenaren (domicilieadres kind is geldend): maandag 20 september vanaf 12 uur 
 Niet-Wielsbekenaren: donderdag 23 september vanaf 12 uur 

De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 27 oktober om 12u.  

Inschrijven kan via www.wielsbeke.be/jeugddienst. Verder in deze brochure is een handleiding te 

vinden.  Probeer dit zeker vooraf, zo verloopt het inschrijfmoment vlotter. 

Inschrijvingen die niet conform de afspraken zijn (niet vanaf vastgelegde inschrijfdatum voor 

kinderen uit Wielsbeke/kinderen niet uit Wielsbeke, niet naleven van vastgelegde 

leeftijdsgrenzen,…) worden als ongeldig beschouwd. 

  

http://www.wielsbeke.be/jeugddienst


Coronamaatregelen  

Het aantal deelnemers aan de vakantiewerking wordt beperkt.  

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze kleuteropvang en accommodaties 

voldoen aan de richtlijnen.  

Een volledig overzicht van de getroffen maatregelen krijg je op een later tijdstip na inschrijving.  

Medische gegevens en andere belangrijke info 

Voor de start van de vakantiewerking wordt u via e-mail een medische fiche toegestuurd. Deze 

fiche dient volledig ingevuld en ondertekend te worden meegebracht op de eerste opvangdag. 

Wanneer er belangrijke medische gegevens zijn, is het de verantwoordelijkheid van de ouders die 

informatie mee te delen. De begeleiding dient enkel medicatie toe aan de kinderen wanneer 

hiervan een doktersattest is. 

Annulatie 

Wijzigingen of annulaties mogen steeds doorgegeven worden via jeugd@wielsbeke.be of 

056/67.32.19. We vragen om dit liefst een dag voordien te doen en minstens vóór 9u van 

dezelfde opvangdag. Niet verwittigen of pas na 9u verwittigen, betekent dat de 

opvangdag alsnog aangerekend zal worden. 

  

mailto:jeugd@wielsbeke.be


HOE SCHRIJF IK MIJN KIND(EREN) IN? 
 

Surf naar de website www.wielsbeke.be/jeugddienst. Klik op de gewenste opvang: kleuteropvang 

of speelpleinwerking en klik daarna door naar ‘Inschrijven’. 

1. Inloggen + account aanmaken (probeer dit zeker vooraf!) 

Om in te kunnen schrijven dien je een account te hebben. Indien u deze eerder al aanmaakte 

voor bv. Speelpleinwerking/kleuteropvang/sportkampen/zwemlessen/… dan kunt u deze 

gebruiken. Log in met je rijksregisternummer (dat van de ouder!). 

 

Heb je nog geen account? Maak dan een nieuwe aan via de inschrijfwebsite. 

Heb je problemen om aan te melden. Neem dan contact op met de jeugddienst via 

jeugd@wielsbeke.be of 056/67.32.19. 

2. Gegevens aanvullen en gezinsleden toevoegen (doe dit zeker vooraf!) 

Na het inloggen kan je via de startpagina: 

- Je gegevens aanvullen 

- Gezinsleden toevoegen (via het invoeren van gegevens) of koppelen (door het invoeren 

van het rijksregisternummer indien het kind reeds al aan een activiteit heeft 

deelgenomen) 

Doe dit zeker, dit vereenvoudigt het inschrijvingsproces! 

 

3. Inschrijven voor een activiteit 

Nadat alle gegevens zijn ingevuld en de gezinsleden zijn toegevoegd, kies je voor het tabblad 

‘Activiteiten’. Je vindt er een overzicht van alle activiteiten.  

http://www.wielsbeke.be/jeugddienst
mailto:jeugd@wielsbeke.be


 

Klik op de gewenste activiteit: kleuteropvang of speelpleinwerking. Controleer zeker de juiste 

leeftijdsgroepen (kies bij speelpleinwerking voor kleuter of lager) en de betreffende 

we(e)k(en). 

Klik op ‘Inschrijven’. Vink de kinderen aan die je wenst in te schrijven voor deze week. Kies de 

dagen.  

Klik op ‘Volgende’. Hier vind je nog eens een overzicht van de inschrijvingen voor die 

activiteit. 

Klik op ‘In winkelwagen’ om de activiteit aan de winkelwagen toe te voegen.  

Klik daarna op ‘Afrekenen’ in de winkelwagen. 

4. Betalen 

U krijgt de melding ‘Betaal later’: voor de doorgegeven data wordt achteraf een factuur 

opgestuurd. U krijgt een bevestiging van uw reservatie via mail. 

De jeugddienst neemt voor de start van de vakantie via mail contact op voor de verdere praktische 

afspraken en voor het bezorgen van de medische fiche van je kind(eren). 

 

 

  



VEELGESTELDE VRAGEN 
 

Wij wonen niet Wielsbeke, maar mijn kind loopt school in Wielsbeke/grootouders wonen in 

Wielsbeke/ik werk in Wielsbeke. Wanneer kan ik mijn kind  inschrijven? 

Het domicilieadres van het kind is bepalend voor het inschrijfmoment. Indien uw kind in Wielsbeke 

gedomicilieerd is, kan uw kind inschrijven vanaf maandag 20 september om 12u. Indien uw kind niet 

in Wielsbeke gedomicilieerd is, kan u uw kind inschrijven vanaf donderdag 23 september om 12u. 

Ik heb maar één of enkel halve dagen opvang nodig per week. Kan dit? 

Tijdens de herfstvakantie is het mogelijk om voor één dag in te schrijven. Ook voor halve dagen 

(voormiddag+middagmaaltijd) kan je inschrijven. 

Mijn kind heeft extra zorgen nodig en ik ben op zoek naar opvang voor deze vakantie. Kan mijn 

kind terecht in de vakantiewerkingen? 

Onze vakantiewerkingen zijn niet specifiek inclusief. Er zijn dus geen standaardvoorzieningen voor 

kinderen met extra zorgen. Dat wil niet zeggen dat niet alle kinderen welkom zijn. Wij bekijken elke 

vraag graag individueel en staan open voor overleg. Neem gerust contact op met de jeugddienst 

(jeugd@wielsbeke.be of 056/67.32.19) om de mogelijkheden te bespreken. 

Ik schreef mijn kind in, maar mijn kind zal toch niet aanwezig zijn op de gereserveerde data.  

Wijzigingen of annulaties mogen steeds doorgegeven worden via jeugd@wielsbeke.be of 

056/67.32.19. We vragen om dit liefst een dag voordien te doen en minstens vóór 9u van dezelfde 

opvangdag. Niet verwittigen of pas na 9u verwittigen, betekent dat de opvangdag alsnog 

aangerekend zal worden. 

Ik wens mijn kind(eren) in te schrijven, maar de vakantiewerking is volzet. Wat nu? 

Voor de vakantiewerking werd een wachtlijst aangemaakt. Indien het aantal beschikbare plaatsen 

volzet is, dan komt u terecht op de wachtlijst. Indien er een plaatsje vrijkomt, wordt u gecontacteerd 

door de jeugddienst. 

Wat gebeurt er wanneer een kind of één van de gezinsleden van een kind op de vakantiewerking 

positief getest worden op covid-19? 

Voor de vakantiewerking wordt een noodprocedure uitgewerkt met o.a. de te nemen stappen voor 

de contact-tracing. 

Wat gebeurt er als mijn kind ziek wordt tijdens vakantiewerking? 

Het kind wordt afgezonderd in een aparte, maar aan kinderen aangepaste ruimte. Een ouder wordt 

verwittigd en gevraagd om het kind zo snel als mogelijk te komen ophalen. 

Zieke kinderen horen niet thuis op de vakantiewerking. We vragen uitdrukkelijk om zieke kinderen 

niet naar de opvang te brengen.  

Na het inschrijven zal mij gevraagd worden om een medische fiche in te vullen. Wat gebeurt er met 

deze gegevens? 

Elke fiche wordt met discretie behandeld en is enkel beschikbaar voor de jeugddienst. Informatie 

m.b.t. het kind wordt enkel gedeeld met de begeleiding indien dit strikt noodzakelijk is voor de 

werking en het welzijn van het kind. 

mailto:jeugd@wielsbeke.be
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Ik wil mijn kind graag inschrijven, maar heb geen toegang tot internet. Wat nu? 

Er is tijdens de kantooruren permanentie voorzien op het nummer 056/67.32.19 (jeugddienst). Dit 

nummer is enkel voorbehouden voor personen die geen toegang hebben tot het internet of wanneer 

u technische problemen zou ondervinden bij de inschrijvingen. 

 


