
kleuteropvang 't Kapoentje: enkel voor kleuters en broers/zussen t.e.m. 2de leerjaar

speelpleinwerking 't Ravotterke: voor kinderen van 2.5-12 jaar

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

Het aantal kinderen en aantal groepen is beperkt.

De scheiding van groepen gebeurt op basis van leeftijd (geboortejaar). Uitzonderingen

zijn niet mogelijk.

Op deze folder vind je een kort overzicht van het opvangaanbod tijdens de herfstvakantie.

Een volledige brochure met alle vastgelegde afspraken, richtlijnen en meer info over
inschrijven vind je op www.wielsbeke.be/jeugddienst.

 
Tijdens de herfstvakantie kunnen de kinderen terecht in:

 

Dit zijn enkele basisprincipes die wij hanteren voor de beide vakantiewerkingen:

VAKANTIEWERKING 

HERFSTVAKANTIE: 
DINSDAG 2- VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021

 

KLEUTEROPVANG 'T KAPOENTJE (2.5-6J) 
SPEELPLEINWERKING 'T RAVOTTERKE (2.5-12J)

 

Inschr i jven  v ia :  www.wie lsbeke.be/ jeugddienst



GEOPEND VAN 7U TOT 18U
GESLOTEN OP MAANDAG 1 NOVEMBER

W.B. CARTONSTRAAT 46, SINT-BAAFS-VIJVE
Aanmelden kan 's ochtends van 7u tot 9u.

's Avonds kunnen de kinderen opgehaald worden van 16u tot
18u.

Kostprijs: 

VOLLE DAG| € 9 (eerste kind), €7 (vanaf tweede kind)
incl. tienuurtje, warme maaltijd en vieruurtje

HALVE DAG  (voormiddag+middagmaaltijd)| € 7,00 (eerste
kind), € 6,00 (vanaf 2de kind)
incl. tienuurtje en warme maaltijd
ophalen kan tussen 13u en 13u30

SPEELPLEINWERKING 'T RAVOTTERKE
VOOR KINDEREN VAN 2.5 (SCHOOLGAAND EN PAMPERVRIJ) - 12 JAAR

KLEUTEROPVANG 'T KAPOENTJE
VOOR KLEUTERS (GEBOORTEJAAR 2016-2019, +SCHOOLGAAND EN PAMPERVRIJ) +

BROERS/ZUSSEN TOT 2E LEERJAAR (GEBOORTEJAAR 2014-2015)

GEOPEND VAN 7U TOT 18U
GESLOTEN OP MAANDAG 1 NOVEMBER

GEWIJZIGDE LOCATIE: GUIDO GEZELLESTRAAT 55B, OOIGEM
Aanmelden kan 's ochtends van 7u tot 9u in de sporthal van
Ooigem.

's Avonds kunnen de kinderen opgehaald worden van 16u45
tot 18u in OC Leieland.

Kostprijs:

VOLLE DAG| € 6,50
incl. warme maaltijd en vieruurtje

HALVE DAG (voormiddag+middagmaaltijd)| € 4,50
incl. warme maaltijd
ophalen kan tussen 13u en 13u30

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.

De INSCHRIJVINGEN voor de herfstvakantie starten op volgende data:

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

Inschr i jven  v ia :  www.wie lsbeke.be/ jeugddienst


