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1. WAT IS KIEKEBOE?
Het einde van het schooljaar komt in zicht! 
Daarom blikken we graag vooruit naar de zomerperiode. 
Tijdens de zomervakantie is de werking anders dan tijdens 
de korte schoolvakanties. De Kinderclub en speelpleinwerking 
Kiekeboe slaan dan hun handen in elkaar om een gezamenlijke 
vakantiewerking aan te bieden. Hopelijk kun je even de tijd 
nemen om met jouw zoon of dochter deze folder te bekijken. Zo 
kunnen jullie samen kiezen voor en dromen van een knallende 
vakantie.

Voor de kinderen of ouders die nog nooit van speelpleinwerking 
Kiekeboe hebben gehoord, zullen we ons zeer kort en krachtig 
voorstellen:

K inderen
I N DE ZOMERVAKANTIE
E LKE WEEKDAG
K lein en groot
E xtra amusement
B UITENGEWOON
O nder begeleiding
E LK JAAR BETER EN BETER,  
 DIT JAAR VOOR DE 23ste KEER.
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Kiekeboe is een gemeentelijk initiatief om kinderen 
en jongeren een fi jne vakantie te bezorgen. 
Omdat dit initiatief uitgaat van het 
gemeentebestuur van Rijkevorsel is deze werking 
uitsluitend voorzien voor kinderen woonachtig te 
Rijkevorsel of voor kinderen die in de gemeente naar 
school gaan. Dit hoeft voor andere kinderen geen 
probleem te zijn aangezien de meeste gemeenten 
gelijkaardige vakantiealternatieven voorzien. Zo kan 
elk kind toch een toff e vakantie tegemoet gaan.

Speelpleinwerking Kiekeboe en de Kinderclub 
werken sinds enkele jaren volgens het ‘open 
speelaanbod’. 
Dit wil zeggen dat de kinderen kunnen deelnemen 
aan een vaste, voorbereidde activiteit, maar even 
goed hun eigen spel mogen spelen. Op deze manier 
willen we de kinderen graag extra speelkansen 
bieden en hen minder verplichten om aan vaste 
activiteiten deel te nemen.

Verschillende mutualiteiten voorzien een 
tussenkomst voor de speelpleinwerking. Indien je wil 
weten op welke tussenkomst je recht hebt neem je 
best contact op met jouw persoonlijk ziekenfonds 
om de nodige formulieren en regels te ontvangen. 
In september vullen we met plezier deze formulieren 
voor jullie in.
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2. WANNEER IS HET KIEKEBOE  
      EN WAT KOST HET?
Vanaf 2 juli tot en met 24 augustus organiseren de jeugddienst 
en de Kinderclub zeven weken speelpleinwerking Kiekeboe. 
Met deze speelpleinwerking willen we alle kinderen en jongeren 
een toffe vakantie bezorgen. Tijdens de week van 16 tot en met 
20 juli zijn de deuren van Kiekeboe en de Kinderclub gesloten. 
Een dagje Kiekeboe loopt van 8.30 uur tot 16.30 uur en kost 
€ 6. Maakt je kind gebruik van de voor- of na-opvang in de 
Kinderclub (voor 8.30 uur of na 16.30 uur), dan betaal je hiervoor 
€ 0,90 per begonnen half uur.
 
De week van 27 t.e.m. 31 augustus 2018 is er geen 
speelpleinwerking Kiekeboe. Dan staat de Kinderclub borg 
voor een portie spelplezier. Voor deze dagen vragen we om 
in te schrijven voor zondag 19 augustus 2018. Na de uiterste 
inschrijvingsdatum worden er hoe dan ook geen inschrijvingen 
meer aangenomen! Tijdens deze 5 dagen werken we met 
een inschrijfstop. Dat betekent dat er maximum 120 kinderen 
kunnen opgevangen worden. Deze maatregel hanteren we om 
een kwaliteitsvolle opvang aan jullie kinderen te garanderen. 
Je kan je kind(eren) kosteloos in- en uitschrijven tot en 
met uiterste inschrijvingsdatum (19 augustus 2018). Indien 
je je kind(eren) tussen 1 week voor de vakantieperiode en 
2 werkdagen voor de opvangdag uitschrijft, wordt er een 
boete van € 2 aangerekend. Annuleer je 2 werkdagen voor 
de opvangdag of later, dan wordt er een boete van € 12 
aangerekend.

3. LEEFTIJDSGROEPEN/DOELGROEPEN    
     TIJDENS KIEKEBOE
Tijdens de grote vakantie werken we met vier leeftijdsgroepen/
doelgroepen: kleuters, kinderen van de lagere school, tieners en 
Kiekeboe plus (kinderen met een handicap of leerachterstand).
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A. DE KLEUTERWERKING
Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleuters van het 
derde kleuterklasje spelen in de Kinderclub centrum. 
Wegens de renovatiewerken van kinderclub centrum 
dienen we uit te wijken naar GLS De Wegwijzer. Van 2 
juli tot en met 17 augustus organiseren we de opvang, 
speelpleinwerking in GLS De Wegwijzer, Leopoldstraat 
1. Om de toegangscontrole en veiligheid te garanderen 
werken we met één in/uitgang. Via de parking van de 
kinderclub kan je GLS De Wegwijzer bereiken.

Zij kunnen daar naar hartenlust spelen en zich uitleven 
onder begeleiding van een enthousiaste groep 
monitoren en begeleidsters van de Kinderclub. 
De monitoren zien er op toe dat alle kinderen kunnen 
meedoen aan aangepaste activiteiten in een toffe, 
veilige en nette speelomgeving. De kleuters gaan 
niet elke week op uitstap. De vrijdag dat zij niet op 
uitstap gaan, is er telkens een originele afsluiter van de 
themaweek voorzien.
Deze vakantie trekken we er vier keer op uit met 
de kleuters. Elke uitstap is op maat gemaakt voor 
deze leeftijdsgroep. De kleuters worden in ‘families’ 
opgedeeld en krijgen  een vaste monitor toegewezen. 
Ze  krijgen ook allemaal een sjaaltje aan zodat ze 
extra herkenbaar zijn. Daarnaast krijgen ze ook een 
armbandje om met onze telefoonnummer op zodat wij, 
de coördinatoren, steeds te bereiken zijn in geval van 
nood. Dit jaar trekken de kleuters naar Mega Speelstad, 
de Noordzee en ’t Groenhof. De speelpleinwerking 
sluiten we af met de Attractiedag op vrijdag 24 
augustus, die georganiseerd wordt in samenwerking 
met de Gezinsbond.

De vrijdagen dat de kleuters op uitstap zijn wordt er 
voor hen geen opvang voorzien in de Kinderclub. 
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DAGINDELING KLEUTERS
 6.45 uur Opvang Kinderclub centrum
 8.30 uur Start speelpleinwerking Kiekeboe
 9.15 uur Tienuurtje
 10.00 uur Aanvang voormiddagactiviteiten
 12.00 uur Middagpauze
 13.45 uur Aanvang namiddagactiviteiten
 15.30 uur Dagafsluiter + vieruurtje
 16.30 uur Einde speelpleindag
 19.00 uur Einde Kinderclub centrum

B. DE LAGERE SCHOOLWERKING
Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen in de Kinderclub 
Sint-Jozef, Pioenstraat 26. Zij kunnen daar terecht vanaf 7 uur 
tot 18 uur, maar een dagje Kiekeboe loopt van 8.30 uur tot 
16.30 uur. Als je kind de werking zelfstandig eerder verlaat,  
kan dit enkel met een gehandtekend briefje waarop datum en 
uur vermeld staan. 
Elke ochtend om 8.45 uur stipt vertrekt er aan de Kinderclub 
centrum de groep fietsers van de lagere school naar de 
Kinderclub Sint-Jozef. De fietsers worden steeds begeleid door 
monitoren en een bezemwagen. 
Het is niet de bedoeling dat de bezemwagen als taxi  
wordt gebruikt. 
De route is volledig binnendoor om drukke wegen te vermijden. 
Mits toestemming van de ouders kunnen kinderen ‘s ochtends 
onderweg aansluiten of ‘s avonds de groep eerder verlaten.  
Als dit gedurende de hele speelpleinwerking is, gelieve dit door 
te geven aan de coördinatoren. Als het eerder uitzonderlijk is, 
moet er een gehandtekend briefje van de ouders zijn met de 
exacte plaats en datum op. De juiste wegbeschrijving staat 
hieronder vermeld. Zorg er wel zeker voor dat je fiets tiptop in 
orde is!
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ROUTE KINDERCLUB è 
KINDERCLUB SINT-JOZEF
Molenstraat - Langs de politie naar Banmolenweg – 
Oversteken Sint-Lenaartsesteenweg - E. Van Roeystraat 
– Prinsenpad - Tulpstraat – Lozenhofstraat - Oversteken 
naar Boshoevenweg - Looiweg - De Parre – Hoeveweg - 
Stevennekens oversteken - Sint–Jozef - Hoge Heideweg – 
Kerkdreef 61 (Gemeenschapscentrum)

Van maandag tot en met donderdag hebben de monitoren 
weer activiteiten vol spelplezier in elkaar gestoken. Uiteraard 
zijn de kinderen niet verplicht om hieraan deel te nemen dus 
zijn er ook talrijke speelhoeken voorzien waar ze hun fantasie 
kunnen bovenhalen en naar hartenlust kunnen spelen.
Op vrijdag trekken de lagere schoolkinderen erop uit en 
kunnen ze genieten van een supertoffe uitstap. De kinderen 
worden dan ingedeeld in ‘families’, krijgen  een sjaaltje om 
zodat ze goed herkenbaar zijn en krijgen een armbandje 
met onze telefoonnummer om zodat wij, de coördinatoren, 
altijd te bereiken zijn in geval van nood. Deze zomervakantie 
brengen we een bezoek aan de Dippie Doe, de Lissenvijver 
(survival), de Noordzee, waterspeelpark Splesj, Dierenrijk, het 
Blotevoetenpad, gecombineerd met de speeltuin van Bokrijk en 
de welbekende Attractiedag. 

De vrijdagen dat de kinderen van de lagere school op uitstap 
zijn wordt er voor hen geen opvang voorzien in de Kinderclub.

De kinderen van het laatste kleuterklasje mogen ook 
meespelen met de lagere schoolwerking. We vragen dan wel 
om dit vooraf te bespreken met de coördinatoren en je kind zelf 
naar de Kinderclub Sint-Jozef te brengen.
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DAGINDELING LAGERE SCHOOL
 6.45 uur Opvang Kinderclub centrum
 7.00 uur Opvang Kinderclub Sint-Jozef
 8.30 uur Start speelpleinwerking Kiekeboe
 8.45 uur Vertrek per fiets vanuit Kinderclub centrum
 9.00 uur Start speelpleinwerking + koek en drank
 9.30 uur Start voormiddagactiviteit 
 12.00 uur Middagpauze
 13.30 uur  Start namiddagactiviteiten
 15.30 uur Afsluiting activiteit + koek en drank
 15.45 uur Dagafsluiting
 16.00 uur Op de fiets terug naar Kinderclub centrum
 16.30 uur Einde speelpleindag
 18.00 uur Einde opvang Kinderclub Sint-Jozef
 19.00 uur Einde opvang Kinderclub centrum

Wat moet je zeker meenemen op een dagje Kiekeboe?
!! Zorg dat overal de naam van je kind duidelijk op staat !!
 • Een rugzakje (dus geen plastic zak)
 • Boterhammen 
 • Regenkledij bij regenweer, zwemkledij  
    + handdoek bij warm weer

Wat moet je zeker NIET meenemen op een dagje Kiekeboe?
 • Waardevolle spullen! Deze kunnen enkel kwijt geraken 
    en uiteraard is de organisatie niet verantwoordelijk voor 
    eventueel verlies, schade of diefstal van deze spullen.
  

C. DE TIENERS
Voor de tieners is er een schitterende waaier aan 
activiteiten uitgewerkt. Een folder met de geplande 
activiteiten kunnen zij in mei terugvinden op onze website 
of komen ophalen bij de jeugddienst. 
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De volgende activiteiten staan reeds op het programma: 
een driedaagse naar port Zélande, tienerkampen 
‘Wakeboard & Adventure’ in de Mosten, SummerKix, 
avontuurlijk koken met ZoutErover, Walibi, Duinrell en 
Tikibad en een bezoek aan de VRT. De tieners dienen zich 
op voorhand in te schrijven voor de activiteiten.

D. KIEKEBOE PLUS
Voor Kiekeboe Plus (kinderen met een handicap of 
leerachterstand) streven we een geïntegreerde werking 
na. Zij nemen onder begeleiding van een monitor deel 
aan de activiteiten van de kleuters of van de lagere 
school. Om hen in de meest passende leeftijdsgroep te 
plaatsen, vragen we om vooraf met de coördinatoren te 
overleggen. Het is ook handig dat wij op voorhand alle 
data doorkrijgen waarop de kinderen aanwezig zullen zijn. 
Zo kunnen wij zorgen voor voldoende begeleiding.

4. DAGUITSTAPPEN 
Hieronder vind je meer informatie terug over de uitstappen 
van de kleuters, de lagere school en de tieners. Voor de 
Kiekeboe Pluskinderen wordt er in overleg met de ouders en de 
coördinatoren gekozen voor de meest geschikte uitstap voor 
het kind. 

A. DAGUITSTAPPEN KLEUTERS, LAGERE SCHOOL 
EN KIEKEBOE PLUSKINDEREN
Hieronder staat een overzicht van de uitstappen. Als je kinderen 
willen meegaan, dan is vooraf inschrijven verplicht! Meer info 
over het inschrijven vind je hieronder onder puntje 5. ‘Inschrijven 
voor uitstappen’. De juiste uren van vertrek en aankomst van 
de uitstappen kan je vinden onder het puntje ‘extra informatie 
uitstappen’. Enkele dagen voordat de uitstap plaatsvindt, wordt 
er ook nog een herinneringsmail met alle info gestuurd.
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Wat moet ik zeker meenemen tijdens een uitstap?
!! Zorg dat overal de naam van het kind duidelijk 
op staat !!
 • Rugzak
 • Lunchpakket 
 • Drinken
 • Eventueel reservekledij en zwemgerief
 • Regenkledij bij slecht weer
 • Zonnepetje/zonnebril
 • Kids-ID bij uitstappen naar Nederland

Wat moet ik zeker NIET meenemen tijdens 
een daguitstap?
 • Zakgeld
 • Waardevolle spullen (gsm, gameboy, mp3-speler,…)
 • Gevaarlijke spullen

Opgelet: De uitstappen zijn onder voorbehoud, 
afhankelijk van weersomstandigheden en 
organisatorische aspecten. 
Bij onze planning van de daguitstappen gaan we 
vaak uit van goed weer. Dit neemt niet weg dat 
we rekening houden met eventueel slecht weer. 
Indien een geplande uitstap wegens het weer 
niet kan doorgaan, bieden wij een andere uitstap 
aan in de vorm van een binnenspeeltuin of andere 
haalbare activiteit. Via mail zullen we jullie hierover 
verwittigen.

11
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VRIJDAG 6 JULI: MEGA SPEELSTAD 
WECHELDERZANDE (KLEUTERS)
www.speelstad.be  € 10
De kleuters gaan zich uitleven in Speelstad te Wechelderzande.
We gaan er spelen in de binnen- en buitenspeeltuin. Springen 
op het springkasteel, glijden van de glijbanen, klimmen en 
klauteren, spelen in het ballenbad, … ‘s Middags gaan we er 
lekker smullen van een portie frietjes met een curryworst!
Vertrek: 9.30 uur Aankomst: 16.30 uur

VRIJDAG 6 JULI: DIPPIE DOE (NL) 
 (LAGERE SCHOOL) 
www.dippiedoe.nl  € 10
Dippie doe  is het speelparadijs bij uitstek voor alle lagere 
schoolkinderen! Naast de fantastische binnenspeeltuin, valt er 
buiten ook vanalles te beleven in de Tyfoon, de draaikolk en de 
Dolle Dobber. De echte speelbeesten kunnen zich uitleven in de 
speeltuin.
Vertrek: 8.30 uur Aankomst: 17.30 uur

VRIJDAG 13 JULI: SURVIVAL IN DE LISSENVIJVER 
GEEL (LAGERE SCHOOL EN TIENERS) 
www.lissenvijver.be  € 15
In het natuurpark van de Lissenvijver kunnen de kinderen 
zich volop uitleven. Voor de kinderen vanaf 7 jaar is er een 
avonturenpark met bos en duin binnen één omheining. 
Daar bovenop zijn er ook hindernissen, een kabelbaan, 
paracommandopiste, oriëntatieloop, kampen bouwen,… 
De +10 jarigen gaan vertoeven op het hoogteparcours, een 
hindernissentocht, een moerastocht, touwladders, het net, de 
muur en zelfs een paracommandopiste. Dit wordt een dag vol 
uitdaging en plezier! 
Vertrek: 8.30 uur Aankomst: 16.30 uur

EXTRA INFORMATIE DAGUITSTAPPEN 
KLEUTERS EN LAGERE SCHOOL

zomer_2018.indd   12 14/05/18   20:28
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VRIJDAG 27 JULI: DAGJE NOORDZEE 
CADZAND (NL) (KLEUTERS, LAGERE SCHOOL EN TIENERS) 
  € 10
Met onze veilige zwemvestjes, schopjes, emmertjes, vliegers 
gaan we ons een dagje amuseren aan zee. We gaan naar 
de rustige badplaats van Cadzand in Nederland waar er een 
strandhuis met toiletten en een bewaakte zwemzone is. 
Vertrek: 8.30 uur Aankomst: 17.30 uur

VRIJDAG 3 AUGUSTUS: WATERSPEELPARK SPLESJ
HOEVEN (NL)  (LAGERE SCHOOL EN TIENERS) 
www.splesj.nl   € 10
Voor een dagje waterpret trekken we naar zwembad Splesj  
in Hoeven (het vroegere Bosbad). Bij slecht weer trekken de 
lagere schoolkinderen en de tieners naar het indoorzwembad 
sunparcs Mol.
Vertrek: 8.45 uur Aankomst: 16.30 uur

VRIJDAG 10 AUGUSTUS: ‘T GROENHOF  
PULLE (KLEUTERS) 
www.groenhof.be   € 10
’t Groenhof is een speelse doe-mee-boerderij waar de kleuters 
niet alleen kennis maken met de dieren op de boerderij, maar 
ze kunnen ook actief meedoen aan de meest uiteenlopende 
activiteiten. De kinderen krijgen de kans om de dieren zelf te 
voederen, een ritje op de paarden te maken of de handen uit de 
mouwen te steken tijdens de workshop.
Vertrek: 8.30 uur Aankomst: 16.45 uur

VRIJDAG 10 AUGUSTUS: DIERENRIJK 
NUENEN (NL) (LAGERE SCHOOL EN TIENERS) 
www.dierenrijk.nl  € 10
Dierenrijk is een leerrijke dierentuin waar we o.a. naar de apen, 
de beren en de tropische vogels gaan kijken. We leren er hoe ze 
in het wild leven en gaan kijken hoe ze de dieren voederen. De 
dierentuin is ook voorzien van verschillende speeltuinen waar de 
kinderen zelf de aap mogen uithangen!
Vertrek: 8.30 uur Aankomst: 17.30 uur
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VRIJDAG 17 AUGUSTUS: BLOTEVOETENPAD EN
SPEELTUIN BOKRIJK - ZUTENDAAL (LAGERE SCHOOL)
www.lieteberg.be/blotevoetenpad   € 10
In de voormiddag trekken we onze schoenen uit voor het 
Blotevoetenpad. Zet al je zintuigen en beide voeten in om de 
bijzondere prikkels van hout, stenen, boomsnippers, gras, leem 
en water waar te nemen op een zorgvuldig samengesteld 
parcours. Koud en warm, vochtig en droog, aangenaam en 
prikkelend wisselen elkaar af tijdens een route van bijna 3 km 
lang, die enkel toegankelijk is op blote voeten. In de namiddag 
leven we ons nog even uit in de speeltuin van Bokrijk!
Vertrek: 8.45 uur Aankomst: 17.30 uur 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS: ATTRACTIEDAG 
AAN DE VALK (KLEUTERS EN LAGERE SCHOOL) € 10
Om de vakantie af te sluiten trekken we naar sportcentrum de 
Valk. Kiekeboe organiseert in samenwerking met de Gezinsbond 
een grootse Attractiedag in De Valk. Dit is een toffe speeldag 
met onder andere verschillende uitdagende springkastelen, een 
ballenbad, hindernissenparcours, schminkstand en nog heel veel 
meer.
In de namiddag verwachten we een spetterende show van 
“clown de Selle” die samen met jullie allerlei knotsgekke 
toverkunstjes zal uitvoeren! 
De boterhammendoos mag die dag thuisblijven, want alle 
kinderen worden getrakteerd op lekkere frietjes met een 
curryworst.
De Attractiedag start om 9.30 uur aan sportcentrum De Valk. 
We willen jullie vragen om je kinderen rechtstreeks naar De Valk 
te brengen. Kinderen die vooraf nog opvang nodig hebben, 
kunnen hiervoor terecht in de Kinderclub centrum. Rond de klok 
van 16.30 uur, als alle kindjes hun ballon voor de ballonwedstrijd 
loslaten, wordt deze spektakeldag definitief afgesloten. Kinderen 
die dan nog na-opvang nodig hebben, kunnen terecht in de 
Kinderclub centrum. Inschrijven kan via speelpleinwerking 
Kiekeboe of via de Gezinsbond.
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B. DAGUITSTAPPEN TIENERS 
Net zoals vorige jaren kent deze werking geen volledige weken 
meer. Op deze manier willen we het aanbod beter afstemmen 
op de verschillende doelgroepen en een grotere diversiteit 
aanbieden. 

Voor de tieners is er opnieuw een uitdagend programma 
uitgedokterd, in samenwerking met gemeente Hoogstraten. 

Hieronder vind je een overzicht van het programma:

 Ma 2 - vr 6 juli Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’, 
  De Mosten
 Di 3 - do 5 juli Driedaagse in Port Zélande
 Vr 12 juli Summerkix
 Wo 18 juli Avontuurlijk koken met ZoutErover
 Wo 25 juli Walibi
 Vr 27 juli Dagje Noordzee, Cadzand (NL)
 Ma 30 juli - vr 3 augustus Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’, 
  De Mosten
 Wo 8 augustus Duinrell en Tikibad
 Vr 10 augustus Dierenrijk, Nuenen (NL)
 Ma 20 - vr 24 augustus  Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’,
  De Mosten
 Wo 22 augustus Bezoek aan de VRT
 
Voor deze werking wordt een aparte folder gemaakt die de 
tieners in mei in hun brievenbus, bij de jeugddienst of op de 
website  www.rijkevorsel.be/kiekeboe kunnen vinden. Hierin staat 
meer informatie over het aantal deelnemers, de exacte uren en 
de prijzen voor deelname. Inschrijven voor de uitstappen kan 
vanaf maandag 4 juni om 19 uur.
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5. INSCHRIJVEN VOOR UITSTAPPEN
Voor de speelpleinwerking van maandag t.e.m. donderdag 
moet er niet op voorhand worden ingeschreven. De kostprijs van 
€ 6 per dag wordt nadien gefactureerd. Voor de uitstappen op 
vrijdag is het wel verplicht om vooraf in te schrijven. 

Voordat je je kind(eren) kan inschrijven, is het verplicht om 
eenmalig het ondertekende inschrijvingsformulier van de 
Kinderclub in te vullen (deze kan je ophalen in de Kinderclub). 
Daarna vragen we om minstens één keer per jaar je gegevens 
na te kijken en eventuele wijzigingen door te sturen. Je 
gegevens kan je terugvinden via www.i-school.be/login onder 
de tab ‘mijn gegevens’. 

Het is verplicht om eenmalig een ondertekend 
inschrijvingsformulier van de Kinderclub in te vullen. 
Nadien wordt er gevraagd om jaarlijks je gegevens na 
te kijken in I-school. 

Inschrijven voor de uitstappen, voor de Attractiedag en voor 
opvang in de Kinderclub centrum van maandag 27 t.e.m. 
vrijdag 31 augustus kan online vanaf maandag 4 juni om 19 uur 
tot en met de uiterste inschrijvingsdatum.  
Meer informatie over het online inschrijven vind je terug 
op de website www.rijkevorsel.be/kiekeboe. Je kan via de 
inschrijvingssite ook ineens een Kiekeboe T-shirt bestellen 
voor je kind. Deze is niet verplicht maar wordt wel aangeraden 
omwille van de goede zichtbaarheid tijdens uitstappen.

T-shirts van Kiekeboe kan je bestellen van 4 juni tot en met 
24 juni.

Mogen we jullie vragen om de inschrijving voor de vakantie 
goed te overwegen en te plannen. We hebben afgelopen 
vakanties al vaak ouders en kinderen moeten teleurstellen 
omdat sommige uitstappen en opvangdagen snel volzet 
waren. Ouders dienden dan een andere oplossing te zoeken 
voor de opvang van hun kinderen terwijl er enkele dagen voor 
de uitstap of opvangdag heel veel inschrijvingen geannuleerd 
werden. We werken met een annuleringsprocedure. 
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Dit wil zeggen dat:
 • Je jouw kind(eren) kosteloos kan in -en uitschrijven tot 
  de uiterste inschrijvingsdag. 
  De uiterste inschrijvingsdata staan vermeld per uitstap 
  (p. 9) en opvangdag (onderaan p. 3).
 • Je een boete van € 2 betaalt wanneer je je kind(eren) 
  na de uiterste inschrijvingsdatum en 2 werkdagen voor 
  de uitstap of opvangdag in- of uitschrijft.
 • Je een boete van € 12 betaalt wanneer je je kind(eren) 
  2 werkdagen of later voor de opvangdag  
  in- of uitschrijft.
 • Je een boete van de kostprijs van de daguitstap 
  betaalt wanneer je je kind(eren) later dan 2 werkdagen 
  voor de uitstap uitschrijft
 • Indien het aantal opvangplaatsen volzet is, kan je 
  je kind inschrijven op de reservelijst. Vrijgekomen 
  opvangplaatsen worden door het systeem aan de 
  eerstvolgende toegekend ten laatste tot de dag 
  voordien om 12 uur. Indien ouders een reserveplaats 
  niet meer nodig hebben dienen ze deze ook 
  te annuleren.
 • Eens een kind van de reservelijst is doorgeschoven 
  naar een opvangplaats geldt dezelfde 
  annuleringsprocedure. Je ontvangt een automatische 
  mail wanneer je kind is doorgeschoven naar 
  de opvanglijst.
 • Er wordt geen extra bijdrage aangerekend wanneer 
  het niet naleven van bovenstaande procedures te 
  wijten  is aan een voorval waarvoor één van de 
  volgende attesten kan afgeleverd worden:  
   • Doktersattest 
   • Attest werkgever
  Dit attest dient voor het einde van de maand waarin
  de opvang zou plaats vinden bezorgd te worden
  aan de Kinderclub. 
 • Afwezigheidsjoker: ieder kind krijgt per 
  schooljaar 2 afwezigheidsjokers die de eerste twee 
  keren automatisch worden ingezet indien je geen 
  attest kan voorleggen.
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6. BELANGRIJKE WEETJES 
Hieronder lees je de meest belangrijke weetjes, maar lees 
ook zeker de volledige folder na.

STARTDATUM INSCHRIJVINGEN 
Op maandag 4 juni om 19 uur starten de inschrijvingen 
voor de uitstappen en opvang in de Kinderclub van 27 tot 
en met 31 augustus. Het aantal plaatsen per daguitstap 
is beperkt, maar bepaald op basis van cijfergegevens van 
vorig jaar. Dit wil zeggen dat als je tijdig inschrijft de kans 
groot is dat je mee op uitstap kan, anders kom je op een 
reservelijst. Tijdens de laatste week van augustus worden 
er maximaal 120 kinderen per dag opgevangen in de 
kinderclub. Naast inschrijven voor de uitstappen/opvang 
Kinderclub, kan je online ook een T-shirt bestellen tot 24 
juni 2018.

INSCHRIJVEN
Voordat je je kind(eren) kan inschrijven, is het verplicht 
om eenmalig het ondertekende inschrijvingsformulier 
van de Kinderclub in te vullen (deze kan je ophalen in 
de Kinderclub of downloaden op onze website). Daarna 
vragen we om minstens één keer per jaar je gegevens na te 
kijken en eventuele wijzigingen door te sturen. Je gegevens 
kan je terugvinden via www.i-school.be/login onder de tab 
‘mijn gegevens’. 
Er dient enkel ingeschreven te worden voor de uitstappen 
op vrijdag en voor opvang in de Kinderclub. Van maandag 
t.e.m. donderdag moet er niet vooraf worden ingeschreven.

  SAMENGEVAT!
 Maandag 28 mei gebruikersnaam en wachtwoord  
  worden gemaild
 Maandag 4 juni start inschrijvingen vanaf 19 uur
 Maandag 25 juni  bevestiging van de inschrijvingen 
  worden gemaild
 Zondag 19 augustus laatste dag inschrijvingen 
  voor opvang in Kinderclub centrum  
  van maandag 27 t.e.m. 
  donderdag 31 augustus 2018
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FOTO’S
Op de website en de facebookpagina van de jeugddienst 
worden tijdens de werking regelmatig foto’s geplaatst van de 
Kiekeboe-activiteiten. Surf naar www.rijkevorsel.be/kiekeboe of 
www.facebook.com/jeugddienstrijkevorsel als je deze graag wil 
bewonderen. Aan de balie van de Kinderclub centrum worden 
er opnieuw foto’s getoond op een beeldscherm. Zo kan je bij het 
ophalen van je kinderen al meteen zien wat ze die dag allemaal 
hebben gedaan. Indien je wenst dat er geen foto’s van jouw 
kind(eren) via deze kanalen gepubliceerd worden, dan kan u een 
schriftelijke verklaring hieromtrent afgeven op de jeugddienst of 
de Kinderclub.

KINDERCLUB CENTRUM
Wegens de renovatiewerken van kinderclub centrum dienen 
we uit te wijken naar GLS De Wegwijzer. Van 2 juli tot en met 17 
augustus organiseren we de opvang, speelpleinwerking in GLS 
De Wegwijzer, Leopoldstraat 1. Om de toegangscontrole en 
veiligheid te garanderen werken we met één in/uitgang. Via de 
parking van de kinderclub kan je GLS De Wegwijzer bereiken.

7. NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
Bij vragen en/of opmerkingen, 
kan u steeds contact opnemen met: 

Jeugddienst Rijkevorsel
Contactpersoon: Saar Van Den Broeck
Hoogstraatsesteenweg 17, 2310 Rijkevorsel
Telefoon: 03 340 00 55 
E-mail: jeugddienst@rijkevorsel.be 

Kinderclub Rijkevorsel
Contactpersoon: Hilde Dictus en Maud Peeters
Molenstraat 22, 2310 Rijkevorsel
Telefoon: 03 340 00 56 
E-mail: kinderclub@rijkevorsel.be

Kinderclub Sint-Jozef
Pioenstraat 26, 2310 Rijkevorsel
Telefoon: 0477 30 06 89
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Net zoals de vorige jaren spelen de kleuters in kinderclub 
centrum en de kinderen van de lagere school in de 
gloednieuwe kinderclub Sint Jozef. De laatste week van 
de grote vakantie (27/8 t/m 31/8) spelen zowel kleuters 
als lagere schoolkinderen in kinderclub centrum.

Door de stijgende vraag naar kinderopvang gaat 
Kinderclub centrum uitbreiden. De vroegere ruimtes van 
de bibliotheek op het gelijkvloers en eerste verdieping 
worden ingenomen door de kinderclub. Zowel binnen als 
aan de buitenzijde zullen er grondige renovatiewerken 
plaats vinden.
Wegens de renovatiewerken van kinderclub centrum 
dienen we tijdens de grote vakantie uit te wijken naar 
GLS De Wegwijzer. Van 2 juli tot en met 17 augustus 
organiseren we de voor en naopvang, speelpleinwerking 
in GLS De Wegwijzer, Leopoldstraat 1. Om de 
toegangscontrole en veiligheid te garanderen werken we 
met één in/uitgang. Via de parking van de kinderclub kan 
je GLS De Wegwijzer bereiken.
Via mail zullen we jullie op de hoogte houden.

Illustratie & Grafi sche vormgeving
Lynn Cocx, Huistekenaar Jeugddienst
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