
Molenstraat 5
2310 RIJKEVORSEL

 - Gelieve contact op te nemen met de jeugddienst of de kinderclub 
  indien je:
   � Geen codes ontvangen hebt
   � Niet al jouw kinderen worden weergegeven
   � Foutieve of ontbrekende gegevens vaststelt (Mijn Gegevens)
   � Je kind wil inschrijven voor een activiteit die niet voor zijn leeftijd 
     is (bv. omdat je kind met klasgenoten wil samenspelen)
 - Ten laatste maandag 27 maart krijg je na de inschrijvingsperiode een 
  mail met de bevestiging dat jouw kinderen zijn ingeschreven. 
 - Opgelet: zowel de e-mail voor het versturen van gebruikersnaam 
  en wachtwoord, als de e-mail met de bevestiging van de inschrijvingen 
  worden verstuurd vanuit het e-mailadres noreply@infserv.com. Het 
  zou kunnen dat deze in de junk- of spambox terechtkomt, dus kijk dit 
  steeds goed na. Het is niet mogelijk om een antwoord te sturen naar 
  dit e-mailadres.

Hoe werkt de inschrijvingswebsite?
Surf naar www.i-school.be/login en geef je gebruikersnaam en paswoord in. 
Vervolgens kom je terecht op de inschrijvingspagina. Links vind je een aantal 
tabs terug:

KALENDER
1. Zet als eerste de maand juist en druk vervolgens op zoeken. 
2. Klik op het opvangmoment of de activiteit waarvoor je wil inschrijven. 
3. Duidt daarna aan welke kinderen je wil inschrijven. Vergeet niet om een 
begin en eindtijdstip in te geven als je inschrijft voor de opvang. Druk ten 
slotte op de knop “inschrijven”.
4. Als er achter de activiteit het icoon   verschijnt, dan is de inschrijving 
voor deze activiteit in orde. Klik terug op dit icoon om de inschrijving aan te 
passen of te verwijderen.

INSCHRIJVEN / UITSCHRIJVEN - WILLEKEURIG
1. Selecteer de kinderen die je wenst in te schrijven.
2. Voer de periode in waarvoor je wenst in te schrijven. Beperk eventueel het 
aantal getoonde artikels door een artikelgroep en/of een type te selecteren.
3. Selecteer de gewenste artikels.
4. Klik op de blauwe knop “inschrijven” om de inschrijvingen uit te voeren.
èDe toepassing geeft direct een indicatie van uw inschrijvingen. Onderaan 
komt een kader met mogelijke fouten (vb. verkeerde leeftijd, inschrijving op 
wachtlijst, ...)
5. Je kan je inschrijvingen nakijken via de ‘Kalender’. 
Wanneer het icoon  verschijnt, dan is de inschrijving in orde.

MIJN GEGEVENS
Kijk hier even na of de gegevens waarover we beschikken wel de juiste 
zijn. Is de naam correct gespeld? Is het adres nog juist? Is je e-mailadres 
bekend? Mogelijke correcties kan je doorgeven door een mail te sturen naar 
kinderclub@rijkevorsel.be.

PASWOORD WIJZIGEN
Indien je wenst om jouw paswoord te wijzigen, dan kan je dit hier doen. 
Wanneer je jouw paswoord gewijzigd hebt kan je dit niet meer opnieuw 
opvragen.

Samengevat!
 Maandag 6 maart gebruikersnaam en wachtwoord worden gemaild
 Maandag 13 maart start inschrijvingen vanaf 19 uur
 Zondag 26 maart laatste dag inschrijvingen
 Maandag 27 maart bevestiging van de inschrijvingen worden gemaild

Net zoals de voorgaande vakanties zal er in de Kinderclub met een 
inschrijvingsstop worden gewerkt.
Dat betekent dat er maximum 98 kinderen in de Kinderclub kunnen 
opgevangen worden. 
Na de uiterste inschrijvingsdatum van 26 maart 2017 zullen er hoe dan ook 
geen inschrijvingen meer worden aangenomen voor de paasvakantie.
Deze maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang aan jullie 
kinderen te garanderen. 

AANDACHT !!!!!
Mogen we jullie vragen om de inschrijving voor de vakantie goed te 
overwegen en te plannen. We hebben afgelopen vakanties al vaak ouders 
moeten teleurstellen omdat sommige dagen snel volzet waren. Ouders 
dienden dan een andere oplossing te zoeken voor de opvang van hun 
kinderen. Enkele dagen voor de vakantie of de dag zelf werden er heel veel 
inschrijvingen geannuleerd. 
Om deze werken we met een boetesysteem. Dit wil zeggen dat:
 - Je je kind(eren) kosteloos kan inschrijven tijdens de 2 inschrijvingsweken 
  (13 t.e.m. 26 maart 2017)
 - Je een boete van € 2 betaalt wanneer je je kind(eren) tussen 1 week voor 
  de vakantieperiode en 2 werkdagen voor de opvangdag uitschrijft
 - Je een boete van € 12 betaalt wanneer je je kind(eren) 2 werkdagen of 
  later voor de opvangdag 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.
 - 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. 
 - Inzetten afwezigheidsjoker: ieder kind krijgt per kalenderjaar 2 
  afwezigheidsjokers, deze worden automatisch ingezet om een boete 
  te vermijden.

OVERZICHT ACTIVITEITEN
Hieronder vind je een overzicht terug van alle activiteiten tijdens de 
paasvakantie van 2017. Voor alle activiteiten dien je online in te schrijven. 

Voor- of na-opvang bij Grabbelpasactiviteiten:
 - Grabbelpasactiviteit die heel de dag duurt 
  à schrijf in voor ‘vooropvang’ of ‘na-opvang’
 - Grabbelpasactiviteit die een halve dag duurt 
  à schrijf in voor ‘Vakantieopvang Rijkevorsel centrum’

GRABBELPAS
PAASVAKANTIE

2 0 1 7

Jeugddienst
Saar Van Den Broeck 
Molenstraat 5   
03 340 00 35     
 jeugddienst@rijkevorsel.be

Dienst Sport
Stijn Van Gestel 
Molenstraat 5   
03 340 00 36         
sportdienst@rijkevorsel.be

Kinderclub 
Hilde Dictus en Maud Peeters   
Molenstraat 22
03 340 00 56          
kinderclub@rijkevorsel.be 

Hou zeker ook onze 
facebookpagina en de website 
www.rijkevorsel.be in ’t oog! voor 
foto’s en meer info!
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datum leeftijd activiteit € deelnemers
03/04/2017 2010 t.e.m. 2005 Natuurhulpcentrum + 

speeltuin Bokrijk
10 70

03/04/2017 2006 t.e.m. 2000 Vissen bij de Aalscholvers 3 15
04/04/2017 2009 t.e.m. 2000 Skiën en snowboarden 35 70
05/04/2017 2006 t.e.m. 2000 Freerunning 15 10
05/04/2017 2011 t.e.m. 2008 Het Luchtschip – 

GC Hoogstraten
9 40

06/04/2017 2010 t.e.m. 2005 VDS Spelnamiddag in Geel 3 50
07/04/2017 2010 t.e.m. 2005 Bezoek aan bijencentrum 

De Raam
3 20

10/04/2017 2008 t.e.m. 2000 Juwelenatelier 5 15
11/04/2017 – 
13/04/2017

2010 t.e.m. 2005 Speeldriedaagse in 
Kasterlee (i.s.m. Gezinsbond)

50 40

13/04/2017 – 
14/04/2017

2006 t.e.m. 2001 12 G Noord: Adventure II 55 5 
+ reserve

14/04/2017 2010 t.e.m. 2005 Paradag in Tielen 
(i.s.m. Gezinsbond)

10 20

Opvang in de Kinderclub van 03/04 tot en met 14/04 
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DONDERDAG 6 APRIL 
Spelnamiddag VDS

Met de bus gaan we naar Geel. Daar ontmoeten we de enthousiaste 
animatoren van VDS, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Zij hebben enkele 
flitsende en spetterende activiteiten voorbereid vol fantasie, inkleding en 
uitdaging. Bovendien krijg je er een lekker vieruurtje bovenop. Het thema van 
de dag is ‘Onderwaterwereld’!
 Waar vertrek in de Grote Kamer van het Klooster  
  (naast het gemeentehuis), spelen in Geel  
 Uren 12 uur tot 17 uur  
 Prijs € 3 
 Deelnemers 50 
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2010 tot en met 2005
 Meebrengen drinken 

VRIJDAG 7 APRIL 
Bezoek aan bijencentrum De Raam

Vandaag zijn we te gast bij bijencentrum De Raam! We leren er alles bij over 
bijen en andere insecten maar gaan er ook zelf aan de slag. Het belooft een 
voormiddag vol dierenplezier te worden!
 Waar Bijencentrum De Raam, De Sluis 3, Rijkevorsel
 Uren 9 uur tot 12 uur 
 Prijs € 3 
 Deelnemers 20 
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2010 tot en met 2005
 Meebrengen drinken en 10-uurtje

MAANDAG 10 APRIL 
Juwelenatelier

Haal je creativiteit al maar boven want vandaag maken we onze eigen 
juwelen! Van oorbellen tot kettingen tot armbanden, niets is ons te veel! En jij 
gaat helemaal opgesmukt naar huis!
 Waar jeugdlokaal Kruispad 2
 Uren 9 uur tot 12 uur
 Prijs € 5 
 Deelnemers 15
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2008 tot en met 2000

DINSDAG 11 TOT DONDERDAG 13 APRIL 
Speeldriedaagse in Kasterlee

In samenwerking met de Gezinsbond trekken we deze paasvakantie op 
speeldriedaagse naar Kasterlee om er volop te spelen, samen te koken en 
samen te slapen. Pret verzekerd!
 Waar vakantiehuis Sint-Lutgardis, Boskabouterpad 1,  
  2460 Kasterlee
 Uren dinsdag 11 april om 9.30 uur tot donderdag 13 april om 16 uur
 Prijs € 50 
 Deelnemers 30
 Leeftijd geboortejaar 2010 tot en met 2005
 Meebrengen regenkledij, warme kledij, hoeslaken, kussensloop,  
  slaapzak, knuffel, toiletgerief, handdoeken, kledij,  
  ondergoed (concrete lijst wordt doorgestuurd na inschrijving)

DONDERDAG 13 EN VRIJDAG 14 APRIL 
12 G Noord: Adventure II

Avontuurlijke tweedaagse met overnachting
Op het programma staan verschillende uitdagingen zoals vlottenrace, 
katapultschieten, mega kegelen, sjorren, walkietalkiespel, 
gekkenfietsenparcours, tyrolienne, deathride, go-cartparcours, vissen, rugby … 
durf jij deze uitdagingen aan?
 Waar Jeugdcentrum Zweepesven  
  Oude Arendonksebaan – Oud-Turnhout
 Uren 13 april om 8 uur tot 14 april om 17 uur
 Prijs € 55 
 Deelnemers 5 + reservelijst
 Leeftijd geboortejaar 2006 tot en met 2001

Meebrengen  sportieve kledij voor 2 dagen, regenkledij, slaapzak,  
  slaapmatje/veldbed/luchtmatras, fiets, fietshelm (verplicht!),  
  fluovestje, rugzak, lunchpakket met brooddoos 
  voor de eerste dag

VRIJDAG 14 APRIL 
Paradag in Tielen (i.s.m. Gezinsbond Rijkevorsel)

Heb jij altijd al een paracommando willen worden? Kom dan zeker eens 
proeven van allerlei para-activiteiten op de Paradag in Tielen!
 Waar vertrek in de Grote Kamer van het Klooster  
  (naast het gemeentehuis)
 Uren 8.15 uur tot 16.30 uur
 Prijs € 10 
Deelnemers  20
 Leeftijd geboortejaar 2010 tot en met 2005
 Meebrengen regenkledij, reservekledij, turnpantoffels,  
  eventueel douchegerief
 Belangrijk na inschrijving naam, voornaam, datum en geboorteplaats,  
  adres van woonplaats en het nationaal nummer van het kind  
  doorsturen voor de veiligheidscontrole!

ALGEMENE INFORMATIE KINDERCLUB
In de Kinderclub kunnen Rijkevorselse kinderen tussen 2,5 en 12 jaar,  
die kinderopvang nodig hebben, terecht. Ook kinderen die schoollopen in 
Rijkevorsel zijn welkom. De Kinderclub opent haar deuren voor en na school, 
op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen.
Voor de opvang voor en na school betaal je € 0,90 per begonnen half uur.  
Op schoolvrije dagen wordt er in blokken van 3 uren gerekend: tot 3 uren 
opvang betaal je € 4,50; tussen de 3 en 6 uren opvang bedraagt de som  
€ 7. Voor opvang langer dan 6 uren betaal je de maximumprijs van € 12.  
Bij meer kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25 % gegeven 
op de totaalfactuur van die dag. In deze prijzen zit alles inbegrepen zoals 
verzekering, eventueel vervoer, drank en fruit/koeken om 10 uur, 12 uur en 16 
uur. Lunchpakketjes moeten van thuis meegebracht worden. Eigen drank en 
snoep meebrengen is verboden. Extra drank is te verkrijgen aan  
€ 0,50 per drankje. Water kunnen de kinderen onbeperkt en gratis verkrijgen.

Voor inschrijvingen en inlichtingen kun je, na een telefonische afspraak, 
terecht bij Hilde Dictus (03 340 00 56).

Programma Kinderclub 
Groeten uit……….
Tijdens de paasvakantie is de Kinderclub de place to be om allerlei mooie, 
unieke plekjes te ontdekken. De verschillende speelhoeken zullen telkens 
worden omgetoverd tot een sfeervol, leuk speelparadijs. Vanuit deze 
speelhoeken zullen we telkens spelende groeten versturen. We sturen groeten 
vanuit kasteel Hortensia, het atelier, de ruimte, de garage, zee,…..  
Het belooft weer een topper van een vakantie te worden waarin spelplezier 
centraal staat.

INSCHRIJVEN
!!! INSCHRIJVEN VOOR DEZE ACTIVITEITEN TIJDENS DE
PAASVAKANTIE IS EEN MUST !!!

Voor de activiteiten van de Kinderclub en de Grabbelpas kan je online 
inschrijven vanaf maandag 13 maart om 19 uur tot en met zondag 26 
maart. Meer informatie over het online inschrijven kan je terugvinden op onze 
website www.rijkevorsel.be/kinderclub 

Voor het online inschrijven dien je rekening te houden met  
volgende zaken:
 - Op maandag 6 maart wordt een gebruikersnaam en wachtwoord  
  verstuurd voor de kinderen die gekend zijn in het systeem.  
  Er wordt getracht de kinderen die ooit naar de Kinderclub,  
  speelpleinwerking, … zijn geweest, reeds te registreren in de  
  toepassing. (gebruikersnaam en paswoord kan je ook steeds terug  
  vinden op de facturen)
 - Je ontvangt één gebruikersnaam en wachtwoord, dezelfde als voor  
  inschrijvingen voor –en naschoolse opvang, waarmee je al je kinderen  
  kan inschrijven.

MAANDAG 3 APRIL 
Natuurhulpcentrum + speeltuin Bokrijk

Vraag jij je al lang af hoe ze zieke dieren helpen? Schrijf je dan als de bliksem 
in voor onze uitstap naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek! Je mag er 
de dieren voeden en zelfs mee verzorgen! In de namiddag leven we ons uit in 
de speeltuin van Bokrijk. Het wordt dus weer een dag boordevol plezier!
 Waar vertrek in de Grote Kamer van het Klooster  
  (naast het gemeentehuis)
 Uren 9 uur tot 17.30 uur 
 Prijs € 10
Deelnemers  70
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2010 tot en met 2005
 Meebrengen lunchpakket + drinken + 10-uurtje + 4-uurtje

MAANDAG 3 APRIL 
Vissen bij de Aalscholvers

We vertoeven een namiddag aan de rand van de visvijver van vissersclub "De 
Aalscholvers". De vijver heeft een diepte van 2m tot 4m en het  
visbestand bestaat vooral uit brasem. Goed voor enkele uren gegarandeerd 
hengelplezier!
 Waar Visclub Aalscholvers, Vrouwkensblok, Rijkevorsel
 Uren 12.30 uur tot 15.45 uur
 Prijs € 3 
 Deelnemers 15
 Leeftijd geboortejaar 2006 tot en met 2000
 Meebrengen regenkledij, warme kledij afhankelijk van het weer

DINSDAG 4 APRIL 
kiën en snowboarden in Landgraaf

Naar jaarlijkse traditie trekken we tijdens deze vakantie weer naar Landgraaf 
om ons uit te leven in de sneeuw! Voor de kinderen zonder  
ski- of snowboardervaring wordt er 2 uur les voorzien vooraleer ze zichzelf 
nog 2 uur kunnen uitleven tijdens het vrij skiën en snowboarden! Onze ervaren 
skiërs en snowboarders krijgen de kans om 4 uur van de sneeuwberg te 
roetsjen!
 Waar vertrek in de Grote Kamer van het Klooster  
  (naast het gemeentehuis)
 Uren 7 uur tot 17.30 uur
 Prijs € 35 
 Deelnemers 70
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2009 tot en met 2000
 Meebrengen lunchpakket + drinken, skikledij + 10-uurtje + 4-uurtje

WOENSDAG 5 APRIL 
Freerunning

Vandaag leren we hoe we moeten freerunnen. In een veilige omgeving 
oefenen we hoe je van het ene obstakel naar het andere kan springen, zonder 
te vallen. De Rijkevorselse daken zullen na deze workshop niet meer veilig zijn!
 Waar GLS De Wegwijzer, Leopoldstraat 1
 Uren 9 uur tot 12 uur
 Prijs € 15 
 Deelnemers 10
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2006 tot en met 2000

WOENSDAG 5 APRIL 
Voorstelling ‘Het Luchtschip’ in GC Hoogstraten

Het fantastische verhaal van kapitein Zonneschijn die een luchtschip wil 
bouwen om naar de wolken te vliegen. Vijfenveertig minuten vol magische 
lichtjes, muziek en liedjes die onze Grabbelpassertjes eindeloos zullen 
fascineren.
 Waar vertrek in de Grote Kamer van het Klooster  
  (naast het gemeentehuis)
 Uren 13.45 uur tot 15.45 uur
 Prijs € 9 
 Deelnemers  40
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2011 tot en met 2008
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