
GRABBELPAS 
KINDERCLUB
HERFSTVAKANTIE 2021

Molenstraat 5
2310 RIJKEVORSEL

Net zoals de voorgaande vakanties zal er met een 
inschrijvingsstop worden gewerkt. Deze maatregel hanteren we 
om een kwaliteitsvolle opvang aan jullie kinderen te garanderen.
Indien je kind is ingeschreven op de reservelijst en je hebt 
de opvangplaats niet meer nodig vergeet dan niet om de 
inschrijving te annuleren voor 24 oktober 2021.

Vrijgekomen opvangplaatsen worden door het systeem aan de 
eerstvolgende toegekend ten laatste tot de dag voordien om 
12 uur. Eens een kind van de reservelijst is doorgeschoven naar 
een opvangplaats geldt dezelfde annuleringsprocedure zoals bij 
een inschrijving.

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 twee inschrijvingsweken (11 t.e.m. 24 oktober 2021).

• Je een boete van € 2 betaalt wanneer je je kind(eren) 
  tussen één week voor de vakantieperiode en twee werkdagen 
  voor de opvangdag uitschrijft.

• Je een boete van € 12 betaalt wanneer je je kind(eren) 
  twee 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 afwezigheidjoker: ieder kind krijgt per schooljaar 
  twee afwezigheidjokers, deze worden automatisch ingezet 
  om een boete te vermijden.

OVERZICHT ACTIVITEITEN

Hieronder vind je een overzicht terug van alle activiteiten tijdens 
de herfstvakantie van 2021. Voor alle activiteiten, behalve de 
lichttocht, dien je online in te schrijven. 

datum Geboortejaar activiteit € deelnemers

31/10/2021 / Lichttocht in Rijkevorsel / /

03/11/2021 2015 t.e.m. 2010 Den Boeradrie 
(voormiddag/namiddag) 6 2 x 25

04/11/2021 2015 t.e.m. 2010 Toverland 14 90

04/11/2021 2015 t.e.m. 2010 Theater Jeuk: 
‘Jaja Joepie Kidsparty’ / 2 x 80

05/11/2021 2013 t.e.m. 2010 Goochelworkshop met 
Niels De Stadskaarter 5 20

Opvang in de Kinderclub op 02/11, 03/11, 04/11 en 05/11

Voor- of na-opvang bij Grabbelpasactiviteiten
• Grabbelpasactiviteit die heel de dag duurt 

   schrijf in voor 'vooropvang' of 'na-opvang' Rijkevorsel centrum

• Grabbelpasactiviteit die een halve dag duurt 
   Schrijf in voor 'Vakantieopvang' 

CONTACTGEGEVENS

Jeugddienst
Saar Van Den Broeck    
Hoogstraatsesteenweg 19
03 340 00 55            
jeugd@rijkevorsel.be

Kinderclub
Hilde Dictus      
Molenstraat 22
03 340 00 56            
kinderclub@rijkevorsel.be
  
Dienst Sport
Sarah Janssens    
Hoogstraatsesteenweg 19
03 340 00 54           
sport@rijkevorsel.be

Hou zeker ook onze Facebookpagina ‘Kind in Rijkevorsel’ en de 
website www.rijkevorsel.be in ’t oog voor de meest recente info!

Layout & illustratie: Lynn Cocx
lynncocx@gmail.com



    

DONDERDAG 4 NOVEMBER 
THEATER JEUK – ‘JAJA JOEPIE KIDSPARTY’
Mister Jan Pladijs en DJ Franky Forel staan vandaag paraat voor 
een knotsgekke, maar vooral keileuke, kinderfuif! Kom dus samen 
met hen dansen, zingen en springen op de hippe muziek die ze 
zullen spelen. Nu enkel nog hopen dat zotte doos Sabrina, hun iets 
minder elegante, maar sympathieke, danseres het feest niet komt 
verstoren… 

 Waar zaal Forsela, 1e verdieping  
  Leo Pleysierbibliotheek,  
  Hoogstraatsesteenweg 19
 Uren 10.30 – 11.30 uur en 13.30 – 14.30 uur
 Prijs gratis 
 Aantal deelnemers  2 x 80
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2010 tot en met 2017

VRIJDAG 5 NOVEMBER 
GOOCHELWORKSHOP MET NIELS DE 
STADSKAARTER
Vandaag kom je terecht in de magische wereld van  
de goocheltrucs! Samen met de alom bekende Niels  
De Stadskaarter leer je de kneepjes van het vak zodat je zelf ook 
geweldige goochelshows ineen kan steken! Pret en magie zijn 
vandaag gegarandeerd!

 Waar Forsela, 1e verdieping Leo Pleysierbibliotheek,  
  Hoogstraatsesteenweg 19
 Uren 9.30 - 12.00 uur
 Prijs € 5
 Aantal deelnemers 20
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2013 tot en met 2010

ALGEMENE INFORMATIE KINDERCLUB

Tijdens de korte schoolvakanties gaan we in de toekomst beide 
locaties: kinderclub centrum en kinderclub Sint Jozef openen.
In kinderclub centrum zullen er 98 kinderen worden opgevangen 
en in kinderclub Sint-Jozef 42.

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 op schoolvrije dagen.  
De kinderclub opent zijn deuren om 6.45 uur en sluit om 18.30 uur.
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).

Herfstvakantie in de Kinderclub 

De Kinderclub staat deze herfstvakantie weer garant voor 
een portie spelplezier! We spelen de ganse week (behalve op 
maandag 1 november omwille van Allerheiligen) rond het thema 
bouwen. We dagen de kinderen uit om zoveel mogelijk creatief 
en speels met bouwen aan de slag te gaan. We gaan voor 
opbouwende buitenpret en spelplezier!

!!! De Kinderclub is gesloten op maandag 1 november 2021 
(omwille van Allerheiligen) !!!

In de Kinderclub werken we sinds enkele jaren volgens het ‘open 
speelaanbod’. Dit wil zeggen dat de kinderen kunnen deelnemen 
aan vaste, voorbereidde activiteiten, 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. Elke schoolvakantie werkt de 
begeleiding twee extra speelhoeken uit waar de kinderen kunnen 
spelen. Op het visualisatiebord kunnen de kinderen aan de hand 
van pictogrammen en foto’s zien wat het speelaanbod is. Zo is het 
voor hun duidelijk waar ze zich allemaal kunnen amuseren.
Het belooft weer een topper van een vakantie te worden waarin 
spelplezier centraal staat.

INSCHRIJVEN

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

Voor de opvang in de Kinderclub en de Grabbelpasactiviteiten kan 
je online inschrijven vanaf maandag 11 oktober om 19.00 uur tot 
en met zondag 24 oktober.  
Meer informatie over het online inschrijven kan je terugvinden op 
onze website www.rijkevorsel.be/kinderclub 

Samengevat!
 Maandag 11 oktober start inschrijvingen vanaf 19.00 uur
 Zondag 24 oktober laatste dag in – en uitschrijven
 Maandag 25 oktober bevestiging van de inschrijvingen  
  worden gemaild

Indien je kind is ingeschreven op de reservelijst en je hebt de 
plaats niet meer nodig vergeet dan niet om je kind uit te schrijven 
van de reservelijst. Eens een kind van de reservelijst 
is doorgeschoven naar een opvangplaats geldt dezelfde 
annuleringsprocedure

ZONDAG 31 OKTOBER 
LICHTTOCHT DOORHEEN RIJKEVORSEL
(i.s.m. Toerisme Rijkevorsel vzw, Jeugdtheater Globe & Dans Maar) 
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel organiseert (in samenwerking 
met Toerisme Rijkevorsel vzw, Jeugdtheater Globe & Dans Maar) 
een Lichttocht doorheen ons dorp. Om 18.00 uur wordt er in groep 
vertrokken. We passeren langs wijken, trage wegen, donkere 
steegjes, … De vraag aan alle deelnemers is om zelf lantaarntjes, 
pillichten, fakkels e.d. te voorzien die ons verlichten tijdens onze 
avondwandeling. Wij zorgen voor een spectaculaire act tijdens 
onze wandeling! En je kan dan kan genieten van een lekker 
drankje of een tasje pompoensoep. Iedereen op post dus voor 
deze herfstwandeling. Breng je mama, papa, oma, opa, tante, 
nonkel, nichtjes, neefjes, … mee naar deze spannende wandeling. 
Gelieve een “lichtje”, stevige schoenen, voldoende warme en 
eventueel regenbestendige kledij te voorzien.

 Waar vertrek aan de Stenen Bergmolen  
  (hoek Looiweg-Potbergstraat)
 Uren Lichttocht: 18.00 uur – 20.30 uur
 Leeftijd jong en oud
 Prijs gratis
 Aantal deelnemers onbeperkt
 Meebrengen een lichtje, fakkeltje, lantaarn, … 

WOENSDAG 3 NOVEMBER 
DEN BOERADRIE
Laarzen aan en gaan! Vandaag zijn we welkom bij Den Boeradrie 
om de koeien en de kalfjes mee te verzorgen. Na al dat harde 
werken en spelen, worden onze boeren en boerinnetjes nog 
verwend met een heerlijk glaasje verse melk!!

 Waar Den Boeradrie,  
  Merenloopweg 8, 2310 Rijkevorsel
 Uren 9.30 uur - 12.00 uur / 13.00 -15.30 uur
 Prijs € 6
 Aantal deelnemers 2 x 25
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2015 tot en met 2010

DONDERDAG 4 NOVEMBER 
TOVERLAND 
Op uitstap naar Toverland is al jaren een vaste waarde in de 
herfstvakantie. Ook dit jaar trekken we naar Sevenum voor 
een dagje speelplezier. Toverland is niet zomaar een speeltuin 
maar een attractiepark waar je jezelf zowel binnen als buiten 
kan uitleven. De beruchte brommertjes “Booster Bikes” en de 
gigantische houten achtbaan “Troy” zijn superleuke attracties. 
Ken je Toverland niet? Surf dan even naar www.toverland.be.

 Waar Sevenum, vertrek op de speelplaats  
  van de  Wegwijzer  
  (ingang via parking Kinderclub centrum)
 Uren 8.30 uur - 17.30 uur
 Prijs € 14 
 Aantal deelnemers 90
 Leeftijd vanaf geboortejaar 2015 tot en met 2010
 Meebrengen regenkledij, lunchpakket + drinken  
  + tussendoortjes


