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Herfst

02.11-05.11

Ontdek ons aanbod!

Kerst

03.01-07.01

Beste ouders,
De herfst- en kerstvakantie komen eraan en kinderen kijken uit naar een leuke
tijd. De gemeentelijke diensten hebben een boeiend aanbod in petto en blijven
de coronamaatregelen opvolgen. Voor alle activiteiten dient er VERPLICHT
ingeschreven te worden.
De wisselwerking die de voorbije jaren tussen alle diensten mogelijk was, kan
opnieuw.We streven er samen naar elk kind een topvakantie te bezorgen!

Wie kan waar en wanneer terecht?

Buitenschoolse Kinderopvang
Jojo (De Stringe Vichte) en De Schildpad
(Ansold Anzegem)

inschrijven
leeftijd
per halve
peuters
dag
1e-3e kleuter
1e-6e lj

uren activiteit
opvang mogelijk
tussen
vm: 7u-13u30
nm: 11u30-18u30
activiteit:
9u-16u30
*Onthaal: 8u30
* Afhalen: 16u3017u

periode
02.11-05.11
03.01-07.01

Buddy
Kleine Kluis

per dag

2e-3e kleuter
1e-6e lj

03.11-05.11
03.01-07.01

Sport
Sporthal Anzegem

per week
(volledige
dagen)

1e-3e kleuter
1e-6e lj

activiteit:
9u-16u30
*Onthaal: 8u30
* Afhalen: 16u3017u

03.11-05.11
03.01-07.01

Boekenkamp
Bib Ingooigem

per week
(halve
dagen)

2e-3e kleuter

03.11-05.11

Tieners

per dag

12 t.e.m. 15 jaar

activiteit:
9u-12u
*Onthaal: 8u30
* Afhalen:
12u-12u30
activiteit: zie
website

aparte dagen

Opmerkingen
• Op 2 november kan je kind alleen maar in de opvang terecht. Hiervoor moet je wel op voorhand inschrijven.
• Wie gebruik wenst te maken van de voor- en naopvang (7u-8u30 en 17u-18u30) hoeft hiervoor niet in te schrijven
• Let op: wie gebruik maakt van de voor-en naopvang dient hiervoor wel te betalen. Hiervoor wordt het tarief van
de opvang toegepast: forfait 1: € 4,35 (minder van 3 uren)
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R I C H T L I J N E N
ALGEMENE RICHTLIJNEN
Wat brengt mijn kind mee?
• gezonde lunch
• herbruikbare drinkfles
• voldoende drank, koekjes of fruit voor tijdens de pauzes
• aangepaste schoenen zonder zolen (sportkamp)
• bewaardoosje voor tijdens het koken (buddy)
• reservekledij indien je kind nog niet zindelijk is
Kan mijn kind alleen naar huis komen?
• Ja, vanaf het derde leerjaar mits schriftelijke toestemming van de ouders.
Facturatie, fiscale attesten & UiT(kansen)PAS?
• De facturen ontvang je zoals je in i-school hebt doorgegeven: via mail of per post. Wijzigingen kunnen
doorgegeven worden via inschrijven@anzegem.be.
• Fiscale attesten worden op de ouderpagina geplaatst in i-school.
• UiTPAS: bij onze vrijetijdsdiensten kan je punten verzamelen en omruilen
• UiTkansenPAS: onder bepaalde omstandigheden kan je in aanmerking komen voor een kansenpas/
sociaal tarief. Voor meer info kan je terecht in het Sociaal Huis.

INSCHRIJVINGEN
Dubbele inschrijving
• De verantwoordelijkheid om correct in te schrijven leggen we bij de ouders.
• Wie dubbel inschrijft voor een activiteit dient beide activiteiten te betalen. Stel je schrijft je kind in voor
bibkamp en de dagopvang dan betaal je voor beide activiteiten.
Wat als er iemand ziek wordt tijdens de activiteit?
• Wanneer ziektesymptomen optreden bij een kind dan bellen we de ouders op en verwachten we dat het
kind zo snel mogelijk wordt opgehaald.
• De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten (tot maximum 14 dagen) de gegevens van
aanwezigen bij. Als blijkt dat iemand besmet is met corona, dan gebruiken de contacttracers deze
gegevens om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.
Wat als de coronamaatregelen worden aangepast?
• Van zodra wij richtlijnen ontvangen van onze koepelorganisaties houden wij jullie op de hoogte via
i-school, de website en onze sociale mediakanalen.

EXTRA INFO
www.anzegem.be/kriebelkrant
www.anzegem.be/nieuweinschrijving

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de vakantiewerking?
Via www.anzegem.be/vaak-gestelde-vragen vind je de meest
voorkomende (corona) vragen.

www.anzegem.be/bko
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IK WIL MIJN KIND INSCHRIJVEN. HOE DOE IK DAT?

S P O RT / BU DDY / B I B

O PVA N G

VANA F 4 OK T OBE R O M 1 9 U3 0

VA N A F 13 O K TO BER O M 19U 30

INS CH R I J V E N V I A W W W.I - S C H O O L.BE/LO GIN
G E E N P C O F H U L P N O D IG?
Ouders die hulp nodig hebben bij het inschrijven van hun kinderen voor het aanbod van sport/bib en buddy, kunnen op maandag 4 oktober tussen 19u30 en 20u
terecht op 0477 74 28 09.
Ouders die hulp nodig hebben bij het inschrijven van hun kinderen in de
opvang, kunnen op woensdag 13 oktober tussen 19u30 en 20u terecht op
0473 47 12 36.

ZORG ERVOOR DAT JE JE LOGIN BIJ DE HAND HEBT!
Login, maar code kwijt?
Stuur een e-mail naar inschrijven@anzegem.be.
Nog geen login?
Deze kan je aanvragen via www.anzegem.be/nieuweinschrijving.
Wens je gebruik te maken van de opvang, dan moet je ook langskomen voor een
intakegesprek. Tijdens dit gesprek geven we je info over de werking en brengen we
de nodige documenten in orde.

KAN IK DE INSCHRIJVING OOK OPNIEUW ANNULEREN?
S P O RT / BU DDY / B I B

O PVA N G

Dit kan kosteloos tot één week voor
de activiteit via i-school.be/login.

Dit kan kosteloos tot één week voor
de activiteit via i-school.be/login.

Bij een laattijdige annulatie betaal je
de deelnameprijs.

Bij een laattijdige annulatie betaal
je voor een halve dag € 4 en een
volledige dag € 8.
Bij afwezigheid passen we
automatisch de jokers toe (max. 4 per
maand, per kind).

WAT BIJ ZIEKTE OF ONVERWACHTE
AFWEZIGHEID?
Het is heel belangrijk dat wij tijdig (voor
de 5e dag van de volgende maand) alle
attesten van afwezigheid ontvangen.
Anders worden de activiteiten waarop
jouw kind ingeschreven was toch
aangerekend.

Haal je je kind te laat af? Per
begonnen kwartier: € 4.

MIJN KIND STAAT OP DE RESERVELIJST

Wanneer je kind op de reservelijst staat en er is een plaats vrijgekomen, verwittigen wij je via mail. In deze
mail vragen we om dit plaatsje te bevestigen of te annuleren. Hiervoor heb je 3 dagen de tijd, anders gaat het
plekje naar de volgende reserve.
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S P O R T K A M P E N

AFSPRAKEN
Zowel kleuters als lagereschoolkinderen mogen gebracht worden
tot aan het onthaal buiten aan de sporthal.
Ouders worden niet verder toegelaten dan het onthaal.
Je kan je kleuter(s) ophalen aan het schuifraam van de turnzaal (buiten rechts). Gelieve wel voldoende afstand te bewaren.
Lagereschoolkinderen pik je op aan de trappen bij de cafetaria (buiten links). Gelieve voldoende afstand te bewaren.
Men hoeft enkel nog een mondmasker te dragen indien men geen
1,5m afstand kan bewaren.

HERFSTVAKANTIE
1 e-3 e KLEUTER

WO 03.11-VR 05.11 | 3 DAGEN

SPROOKJESBOS
Al dat mooie en kleurrijke sportmateriaal vraagt om verkend te worden. Dompel je kind onder in dit sprookjesavontuur!

PRAKTISCH E INFO R M AT I E

1 e-6 e LEERJAAR
WO 03.11-VR 05.11 | 3 DAGEN

c o ntactgegevens dien s t

 SPORTDIENST
Landergemstraat 1 | 8570 Anzegem
Tel 0476 42 29 93 | 0477 74 28 09
@ sportdienst@anzegem.be

SPORTPRET & TEAMSPORTEN
Samenwerken staat deze week centraal. Kan jij samen met je team
deze week tot een goed einde brengen? Teamspelen worden afgewisseld met andere leuke sporten en spelen.

a d re sgegevens acti v i tei t

 SPORTHAL ANZEGEM
Landergemstraat 1 | 8570 Anzegem

 Kleuters: 9u-16u30
Lagere school: 9u-16u30
Aanmelden kan vanaf 8u30
Ophalen kan tussen 16u30 en 17u
Wie na 17u nog aanwezig is wordt naar de
opvang gebracht.

KERSTVAKANTIE
1 e-3 e KLEUTER

MA 03.01-VR 07.01 | 5 DAGEN

  (PARKING) DE STRINGE
Ommersheimplein | 8570 Anzegem
Busvervoer op aanvraag via mail

WINTERSPELEN MET OLAF

€ 39 - prijs voor 3 volledige dagen sportkamp
€ 65 - prijs voor 5 volledige dagen sportkamp

Olaf neemt de kleuters mee op winteravontuur in de sporthal. Alle
sportspelen worden in een winterjasje gestoken. We bewandelen
het klim- en klauterparcours zoals echte kerstmannen.

MEEBRENGEN
•
aangepaste sportkledij
•
herbruikbare drinkfles
•
aangepaste sportschoenen voor binnen
zonder zwarte zool
•
een drankje en stukje fruit of koek voor
tijdens de pauze
•
lunch
•
voldoende reservekledij

1 e-6 e LEERJAAR
MA 03.01-VR 07.01 | 5 DAGEN

OMNISPORT
Ontdek jij graag nieuwe sporten? Dan is dit omnisportkamp iets
voor jou! Tijdens dit kamp kan je een uitgebreide mix van sporten
verwachten.
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B U D D Y

WAT?
Buddy organiseert activiteiten voor kleuters en lagere schoolkinderen. Dit gaat van koken, een uitstap tot iets creatiefs of iets met
techniek. Het zijn thematische activiteiten om samen met je buddy’s
aan deel te nemen of om nieuwe buddy’s te maken. Plezier tijdens
de activiteit staat centraal!

HERFSTVAKANTIE
2 e-3 e KLEUTER

WO 03.11 | € 7 | HALVE DAG

OP STAP NAAR DE KINDERBOERDERIJ!
We gaan op bezoek bij kinderboerderij Bokkeslot! We ontdekken de
boerderij en maken heerlijke klaaskoeken. Ga jij mee op dit dierenavontuur?
Bus: Anzegem: 13u30-17u30 | Vichte: 13u45-17u15

1 e-3 e LEERJAAR
VR 05.11 | € 20 | DAGACTIVITEIT
P RA K TISCH E IN FO R M AT I E
c o ntactgegevens di en s t

 JEUGDDIENST DOEKÉZOT
Landergemstraat 1 | 8570 Anzegem
Tel 0478 88 82 02 | 0478 30 20 43
@ jeugddienst@anzegem.be

DINOMUSEUM
We gaan met de trein naar Brussel, naar het museum voor Natuurwetenschappen, ook gekend als het dinomuseum! We ontdekken
de galerij van de dinosauriërs, de mineralenzaal en een zaal vol levensgrote 3D dieren van over de hele wereld. We volgen ook een
parcours waarin we de sterren van Creeds 2 ontdekken! Ben jij even
benieuwd als ons? Kom dan mee op onze tijdreis!
Vertrekplaats station Waregem: 8u-17u30 (busvervoer naar Waregem op aanvraag)

a d re sgegevens activ i tei t en

 KLEINE KLUIS
Gijzelbrechtegemstraat 42 | 8570 Anzegem
 Kleuters: 9u-16u30
Lagere school: 9u-16u30
Aanmelden kan vanaf 8u30
Ophalen kan tussen 16u30 en 17u
Wie na 17u nog aanwezig is wordt naar de
opvang gebracht

KERSTVAKANTIE

4 e-6 e LEERJAAR
MA 03.01 | € 14 | DAGACTIVITEIT

  (PARKING) DE STRINGE
Ommersheimplein | 8570 Anzegem
Busvervoer op aanvraag.
MEEBRENGEN
•
voldoende fruit, koekjes, drankjes voor in de
pauzes
•

lunch

KAARSEN- & LANTAARNWORKSHOP
Als de dagen donker zijn, dan zorgen wij voor licht! We maken hippe gedraaide kaarsen, heerlijke geurende kaarsen en lantaarns om
jouw kamer lekker gezellig te maken.

2 e-3 e KLEUTER
DI 04.01 | € 14 | DAGACTIVITEIT

WINTERS BAKKEN
Dit is een workshop voor kleuterkoks! We bakken een hele dag in het
thema van de winter. Zo maken we sneeuwballen & warme sneeuwmanchocomelk met heerlijke koekjes. Kom je mee genieten?
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B U D D Y
1 e-3 e LEERJAAR
WO 05.01 | € 14 | DAGACTIVITEIT

ITALIAANS KOKEN
Het is nooit te koud om al weer te denken en te proeven van de Zuiderse keuken! We maken zelf onze pasta met heerlijke sauzen. Kom
je mee koken en smullen?

4 e-6 e LEERJAAR
VR 07.01 | € 14 | DAGACTIVITEIT

DISCOLAMP BOUWEN
Dit is een workshop voor handige harry’s. We bouwen zelf een lamp
en geven hem discokleurtjes zodat je hem kan gebruiken op je volgende feestje!

B I B L I O T H E E K
2 e - 3 e KLEUTER
WO 03.11-VR 05.11 | 3 HALVE DAGEN

OP BOEKENAVONTUUR
Samen met ‘Heertje en Meneertje’ gaan de kinderen op ‘Reis
naar de maan’. Tijdens ‘De fantastische vliegwedstrijd’ in de
ruimte moeten ze snel zijn want ‘De piraten komen!’. ‘Doe die
deur dicht’ en spring snel in ‘De koffer’ om je te verstoppen.
Onderweg proberen ze als stoere ridders ‘Toermalijn’ te bevrijden
uit haar toren, zij is wat verlegen … maar dat hoeft toch niet,
want ‘Stekelhaar is echt niet raar!’.
Tijdens het boekenkamp werken we met acht geweldige boeken.
PRAKTISCH E INFO R M AT I E
c o ntactgegevens di en s t

Verhalen luisteren en lezen, toneeltjes, knutselen, muziek maken
en buitenspelen … ons boekenkamp is zoveel meer dan boeken
alleen

 Bibliotheek
Landergemstraat 1 A | 8570 Anzegem
Tel 056 68 14 22
@ bibinfo@anzegem.be
a d re sgegevens act i v i tei t

 Bibliotheek Ingooigem
Pastoor Verrieststraat 12| 8570 Anzegem
 9u-12U
Brengen kan vanaf 8u30
Ophalen kan tussen 12u-12u30
Kinderen wie na 12u30 nog aanwezig zijn
worden naar de opvang gebracht.

  BUISVERVOER
Busvervoer op aanvraag via mail;
€ 19,50 voor 3 halve dagen
ME E BRENGEN

• een tussendoortje
• voldoende drinken
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B U I T E N S C H O O L S E

K I N D E R O P V A N G

WIJ BIEDEN AAN
Vakantie voor kinderen staat synoniem voor mogen en niet moeten.
Met het open speelaanbod zetten de begeleiders daarom in op
keuzevrijheid en variatie. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze
deelnemen aan het spel van de begeleiding of ze liever op zichzelf
of met vrienden willen spelen, en dit allemaal binnen een veilig kader.
Er wordt een hele waaier aan spelen aangeboden: gezelschapsspellen,
knutselen, koken, waterspelen, zandbakspelen, vrije hoekspelen,
constructiespelen, fantasiespelen, ... .

EERSTE KEER NAAR DE OPVANG TIJDENS DE VAKANTIE?
De kindjes die gestart zijn in de klas kunnen deelnemen aan het
aanbod van de opvang.
Wie voor het eerst gebruik wenst te maken van de Buitenschoolse
Kinderopvang (BKO) dient een afspraak te maken voor een
intakegesprek.
Dit kan via www.anzegem.be/bko.
Komt je kind tijdens de kerstvakantie voor het eerst? Dan kan je op
de infoavond van 22 november om 19u30 in de Linde ook je kindje
aanmelden voor de opvang en een inlogcode ontvangen.

CORONAMAATREGELEN TIJDENS DE VAKANTIE
Vanaf 1 september konden we al overschakelen naar een zo normaal
mogelijke werking. Bijna alles is terug zoals het was. Er zijn slechts
een paar zaken waar we nog rekening mee moet houden. Indien de
maatregelen aangepast worden houden we jullie hiervan op de hoogte.
Neem deze richtlijnen goed door alvorens je je kind inschrijft en naar
de opvang brengt.
•
PRAKTISCH E IN FO R M AT I E

•

c o ntactgegevens di en s t

 Buitenschoolse Kinderopvang
Kerkstraat 113 | 8570 Anzegem

•

tel 056 71 93 78 | 0476 34 26 88
@ kinderopvang@anzegem.be
inschrijven@anzegem.be
a d re sgegevens ki nd eropv an g

 KINDEROPVANG JOJO
Ommersheimplein 4 | 8570 Anzegem

 KINDEROPVANG SCHILDPAD
Landergemstraat 1b | 8570 Anzegem
MEEBRENGEN
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•

gezonde lunch

•

herbruikbare drinkfles

•

voldoende drank, koekjes of fruit voor
tijdens de pauzes

Bij terugkeer uit het buitenland, dien je de instructies van Buitenlandse zaken op te volgen
Ouders zijn welkom in het onthaal, mits het dragen van een
mondmasker en het wassen/ontsmetten van de handen voor
en na het bezoek. Buiten en op afstand,is een mondmakser niet
noodzakelijk.
Het huidige ziekte- en koortsbeleid (38°C) blijft behouden, ook na
het coronatijdperk.

De begeleiding zorgt ervoor dat alles en iedereen proper blijft. Kinderen moeten hun handjes blijven wassen. Niezen en hoesten doe
je in je elleboog of een papieren zakdoek. Gebouwen worden extra
gepoetst en verlucht. We spelen zoveel mogelijk buiten!

EXTRA AFSPRAKEN
•
•
•

Ouders dragen een mondmasker en komen mee tot aan het onthaal.
Indien je kind naar de opvang is geweest en je moet je kind laten
testen op corona, moet je dit laten weten aan de coördinatoren.
Graag brooddozen, kledij, tassen, … naamtekenen. Soms zijn er
kinderen die dezelfde spullen hebben en dit kan voor verwarring
zorgen.

B U I T E N S C H O O L S E

K I N D E R O P V A N G

INSCHRIJVEN
Je kan inschrijven per halve dag voor de opvang. Per locatie zijn er 56 plaatsen. De keuze van de
opvang is afhankelijk van waar je kind naar school gaat.

KC SCHILDPAD - ANZEGEM

KC JOJO - VICHTE

VOOR WIE?

•

•

WANNEER

Herfst
• 02.11.21-05.11.21

Herfst
• 02.11.21-05.11.21

Kerst
• 03.01.22-07.01.22

Kerst
• 03.01.22-07.01.22

•
•

•
•

OPENINGSUREN?

peuters tot 6e leerjaar

voormiddag: 7u-13u30
namiddag: 11u30-18u30

peuters tot 6e leerjaar

voormiddag: 7u-13u30
namiddag: 11u30-18u30

De Kinderopvang staat ook in voor de voor en naopvang van de sportkampen, buddy en bibkamp
van 7u-8u30 en van 17u-18u30. Als ouder hoef je hiervoor niet op voorhand in te schrijven. De
kostprijs bedraagt forfait 1.

KOSTPRIJS
De kostprijs wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van je kind(eren), dit door middel van forfaitaire bedragen:
• € 4,35*: forfait 1 (minder dan 3 uren)
• € 7,25*: forfait 2 (tussen 3 en 6 uren)
• € 14,05*: forfait 3 (meer dan 6 uren)
(*) 25% korting voor meerdere kinderen uit eenzelfde gezin aanwezig op hetzelfde moment in de opvang

TIPS
•
•
•

Heb je nog vragen over de werking? Neem dan contact op met de coördinatoren. We staan je graag te
woord.
Als je sociale situatie daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief toegepast worden. Dit sociaal tarief
bedraagt 50% van de vaste bijdrage van de gezinnen.
Neem een kijkje in ons huishoudelijk reglement op www.anzegem.be/kinderopvang.

OPGELET
•
•
•
•

Wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig ingeschreven zijn op dezelfde dag, wordt een
korting toegestaan. Deze korting is niet van toepassing op boetes en andere toeslagen.
De aanwezigheden worden geregistreerd door de begeleidster die instaat voor de administratie.
Voor de veiligheid van de kinderen vragen we om alle poorten en deuren te sluiten bij het brengen en
halen van de kinderen.
We raden af om de kinderen zelf de toegangsbeveiliging te laten openen.

KLACHTEN
Als je met vragen, opmerkingen of klachten zit, laat ons dit weten!
Spreek erover met de begeleiding of coördinator.
Waar nodig, zoeken wij naar oplossingen, verbeterpunten of een nieuwe aanpak.
Je kan ook gebruik maken van het meldingsformulier (terug te vinden op de website: www.anzegem.be) om
je opmerking of klacht mee te delen.
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FIJNE VAKANTIE!



W W W. A N Z E G E M . B E

een buiten-kans!

