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A L G E M E E N

De eerste inschrijving

  Om deel te nemen aan de activiteiten (van Jeugd, Sport en Bib) moet je ingeschreven zijn (www.i-school.be/login).
  Een inlogcode kan je krijgen via  www.anzegem.be/nieuweinschrijving. Je vult alle gevraagde gegevens in en nadien ontvang   
  je van ons een inlogcode.  

  Wie gebruik wenst te maken van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) moet langskomen voor een intakegesprek. Tijdens dit   
  gesprek krijg je over de werking en worden ook de nodige documenten in orde gebracht (ondertekenen van huishoudelijk   
  reglement, schriftelijke overeenkomst en inlichtingsfiche).

Activiteiten
Doordat onze diensten op elkaar afgestemd zijn kan je activiteiten van de verschillende diensten combineren

Wat brengt mijn kind mee? 
• lunch 
• voldoende drank en koekjes of fruit voor de pauzes, water is bij ons altijd beschikbaar 
• deelname aan een sportkamp: voorzie schoenen zonder zwarte zolen
• deelname aan een Buddy-activiteit: kijk goed na wat je zelf moet meebrengen 

PEUTERS 1e KLEUTER 2e-3e KLEUTER LAGER 

VOORMIDDAG • opvang • opvang
• sportkamp

• opvang
• sportkamp
• bib

• opvang
• Buddy 

NAMIDDAG • opvang • opvang • opvang
• Buddy
• bib

• opvang
• sportkamp 
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Mijn kind is ingeschreven

... maar staat op de reservelijst
Wanneer je 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.  Indien je  niet  tijdig bevestigt, wordt de vrijgekomen plaats aan de 
volgende reserve gegeven.

... maar kan niet aanwezig zijn 
Je kan tot één week op voorhand kosteloos annuleren via www.i-school.be/login.  Indien een annulatie minder dan een week vooraf 
gebeurt zonder geldig bewijs (bv. doktersattest, attest werkgever,…), wordt een annulatievergoeding aangerekend. De vergoedingen 
kan je terugvinden op www.anzegem.be/kriebelkrant. 

I N S C H R I J V E N

Inschrijven voor onze activiteiten gebeurt zo

Online inschrijven
Alle inschrijvingen gebeuren online op www.i-school.be/login. Hiervoor heb je logingegevens nodig, zie p 3. 
Ben je je gegevens kwijt? Vraag gerust je inlogcodes op via inschrijven@anzegem.be.

  Inschrijfdata
  Herfstvakantie
  Sportkampen, Buddy en Bibkamp op maandag 15 oktober om 19u.
  Buitenschoolse Kinderopvang op woensdag 17 oktober om 19u.

  Kerstvakantie
  Sportkampen en Buddy op maandag 10 december 19u.
  Buitenschoolse Kinderopvang op woensdag 12 december 19u.

Vragen? Hulp? Geen computer?
Tijdens de inschrijfmomenten kan je steeds van 18u45 tot 20u in de bibliotheek van Anzegem (Kerkstraat 113) terecht
of op het nummer 056 71 93 78.
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Facturatie/fiscaal attest
Na iedere vakantie wordt de facturatie opgemaakt en doorgemaild. Indien je dit liever per post ontvangt, laat dit dan zeker weten via
inschrijven@anzegem.be. Facturen kan je raadplegen op de ouderpagina van i-school (www.i-school.be/login).
Fiscale attesten worden in de maand mei op de ouderpagina online gezet. 

UiTkansenPAS
Onder bepaalde omstandigheden kan je in aanmerking komen voor een kansenpas/sociaal tarief. Voor meer info kan je terecht in het Sociaal Huis, 
Lieven Bauwensstraat 40 (056 78 26 23).

Combinatie BKO en activiteiten
• Voor- of naopvang wat houdt dat juist in? Voor- of naopvang is opvang die gebruikt kan worden tussen de verschillende activiteiten.  
 - Bv. mijn kind is in de voormiddag ingeschreven in het sportkamp en neemt in de namiddag deel aan een Buddyactiviteit.
         Dan kan je kind vanaf 7u terecht in de opvang. De begeleiders van de opvang brengen de kinderen dan naar de juiste locatie.   
                         Over de middag kan het kind zijn boterhammen eten in de opvang. 
         Na de activiteit in de namiddag kan je kind opnieuw in de opvang terecht tot 18u30. Voor deze korte periodes hoeft je kind niet op 
                         voorhand ingeschreven te worden. 
 - Bv. mijn zoon of dochter neemt deel aan een sportkamp in de namiddag.
                         Dan kan je kind terecht in de vooropvang vanaf 7u. Hiervoor moet je kind wel op voorhand ingeschreven worden.
• Is voor- of naopvang gelijk aan gewone opvang? Nee, wens je gebruik te maken van een volledige of halve dag opvang dan is inschrijven wel 
   noodzakelijk. Indien opvang enkel noodzakelijk is tussen de activiteiten, moet je niet inschrijven. 
• Mijn kind gaat een halve dag naar de Buitenschoolse Kinderopvang: hoe laat moet het ten laatste opgehaald worden? Voormiddag tot 13u30,       
   namiddag tot 18u30.
• Is de voor-of naopvang gratis? Voor de voor-of naopvang wordt er een vergoeding aangerekend. Meer info hierover vind je terug op p.10.

P R A K T I S C H 

Hulp? Vragen? Meer info?
Aarzel niet om contact op te nemen met de betrokken diensten (gegevens p. 11)  of een neem een kijkje op 
www.anzegem.be/kriebelkrant. 
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1e - 6e LEERJAAR + TIENERS
BELLEWAERDE
Bibberen op de rollercoaster of toch eerder van de griezelfiguren?
Beleef een dag vol plezier en griezel mee samen met je vrienden. 

€ 23,50 (volledige dag)

 ANSOLD (9u-18u30)
     STRINGE (9u15-18u15)

Meebrengen: lunchpakket, regenkledij 

Organisator: Jeugddienst  

29 oktober 

2e - 3e KLEUTER
BIBKAMP
Samen gaan ze op zoek naar ‘Een huis voor Harry’, gaan ze ‘Hand-
je’ in handje op stap en ontdekken ze waarom er ‘Geen draak in dit 
verhaal’ zit. Misschien worden ze ‘Verliefd’ en hopelijk ontsnappen 
ze aan ‘De Grote Grijpmedan’. Daarnaast maken ze ook kennis met 
‘Plasman’, ‘Driehoek’ en ‘Vasco, het groene monster’

Het worden 2 dagen vol (boeken)plezier! Op dinsdag 30 oktober 
is er om 16u een toonmoment voor ouders, grootouders, broers 
en zussen…

€ 25,20 (volledige dagen)

 Bib Ingooigem (9u-16u30)
Er is opvang voorzien ter plaatse vanaf 8u30 en tot 17u. Vanuit BKO is er 
mogelijkheid tot vervoer.

Meebrengen: lunch, tussendoortje voor de voor-en namiddag

Organisator: Bibliotheek   

29-30 oktober

2 9 - 3 1  O K T O B E R

Sprokkel punten en ruil deze in voor 

korting of een leuk gadget!

Nog geen UiTPAS? Koop deze aan bij 

de betrokken diensten (€ 3).

Herfst
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2e - 3e KLEUTER
DENNENDIEREN 
Dennenappels worden omgetoverd tot dieren. Kom af en 
breng de dennenappels tot leven. 

 
€ 4 (namiddag)

 ANSOLD (13u30-16u30)

 ’t Prutske – Stringe (13u45-16u15)

Organisator: Jeugddienst

31 oktober

1e - 6e LEERJAAR
SPORTFLIX 
Dit is  een gigantische sportbeurs in Waregem. Bumperball, 
lasershoot, muurklimmen, hockey, speleobox, freefall, airtrack, 
katapult, trampoline, punch wall, gekke fietsen, pannavoetbal, 
circus, zwemmen en veel meer kun je uitproberen tijdens deze 
sportbeurs.

€ 17 (hele dag, meebrengen: zwemgerief en lunchpakket) 

 ANSOLD (9u00-16u30)
     STRINGE (9u00-16u15)

1e - 3e KLEUTER
FLIN & FLO
Beleef deze dag spannende sportavonturen samen met Flin & Flo!  
We steken de sporthal in een drakenjasje, want ook de spelletjes 
zijn aangepast aan het thema van onze TV-helden!
Wat staat er allemaal op het menu deze dag? Balspelletjes, turn-
oefeningen, tikspelletjes, een minitrampolinepark en een heus dra-
kenparcours!

€ 6,30/€ 12,60 (keuze uit vm, nm of volledige dag: lunchpakket)

 STRINGE 
vm 8u45-12u15/nm 13u15-16u45

 Sporthal
vm 9u-12u/nm 13u30-16u30

Organisator: Sportdienst  

30 oktober 

1e - 6e LEERJAAR
OMNISPORT 
We steken een sportprogramma in elkaar waarbij maar liefst 8 
sporten aan bod komen!
Dit is dus voor iedereen wat wils en dit opgesplitst in kleine groep-
jes.

€ 6,30/€ 12,60 (keuze uit vm, nm of volledige dag: lunchpakket)

 STRINGE 
vm 8u45-12u15/nm 13u15-16u45

 Sporthal
vm 9u-12u/nm 13u30-16u30

Organisator: Sportdienst  

2 9 - 3 1  O K T O B E R

30 oktober 
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1e KLEUTER
THOMAS DE SPORTTREIN 
Tijdens deze 2 voormiddagen gaan we met Thomas van sportsta-
tion naar sportstation met onze trein, zonder te ontsporen! Bij elk 
stationnetje spelen we enkele (sport)spelletjes op het niveau van 
de kleuters.

€ 12,60

 STRINGE (8u45-12u15)
 Sporthal (9u-12u00)

Organisator: Sportdienst  

2e - 3e KLEUTER
WISSPER EN MONTY
Ga je mee op avontuur samen met Wissper en Monty? We reizen 
rond en vallen van de ene verbazing in de andere. SSSH!

€ 12,60

 STRINGE (8u45-12u15)
 Sporthal (9u-12u00)

Organisator: Sportdienst  
 

3 - 4  J A N U A R I

1e - 3e LEERJAAR
SPORTMIX
Deze 2 namiddagen bestaan uit tal van initiaties in bekende en 
minder gekende sporttakken: van atletiek tot zaalvoetbal, van acro-
gym tot zelfverdediging!

€ 12,60

 STRINGE (13u15-16u45)
 Sporthal (13u30-16u30)

Organisator: Sportdienst  
 
 

4e - 6e LEERJAAR
TEAMSPORT
Het samenspel staat voorop tijdens deze 2 namiddagen. Je wordt 
telkens in teams gestoken om zo samen jullie doel te bereiken; de 
tegenpartij verslaan!

 
€ 12,60

 STRINGE (13u15-16u45)
 Sporthal (13u30-16u30)

Organisator: Sportdienst  
 

Kerst
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2e - 3e KLEUTER
KLEUTERYOGA
De kleuters worden op een speelse manier ondergedompeld in de 
wereld van yoga. 

€ 4 (namiddag)

 ANSOLD (13u30-16u30)

 ’t Prutske – Stringe (13u45-16u15)

Organisator: Jeugddienst i.s.m.Creafant 

4e - 6e LEERJAAR
BUZZ!!
We maken onze eigen zenuwspiraal. Ben jij een zenuwpietje of 
eerder een stressloos wezentje? 

€ 12 (voormiddag)

 ANSOLD (9u-12u)

 ’t Prutske – Stringe (9u15-11u45)

Organisator: Jeugddienst i.s.m. Creafant 

3 - 4  J A N U A R I 

2e - 3e KLEUTER
STERRENKOEKJES
Koekjes gemaakt van lekker deeg met heerlijke confituur. 
Smullen maar!

€ 4 (namiddag)

 ANSOLD ANZEGEM (13u30-16u30)

 ’t Prutske – Stringe (13u45-16u15)

Organisator: Jeugddienst 

1e - 3e LEERJAAR
STUDENTENHAVER 
Gesmolten chocolade, nootjes, smarties, rozijnen afgewerkt met 
een kersttoets. Heerlijk toch? 
 
€ 4 (voormiddag)

 ANSOLD (9u-12u)

 ’t Prutske – Stringe (9u15-11u45)

Organisator: Jeugddienst 

3 januari 

4 januari 
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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

Openingsuren 
7u-18u30

Dagdelen
Voormiddag: 7u-13u30
Namiddag: 11u30-18u30
Kinderen die aansluiten in het dagdeel van de namiddag kunnen wel hun 
boterhammen bij ons opeten. 

Alle kinderen vanaf peuterklas t.e.m. het 6e leerjaar die in Anzegem 
wonen of schoollopen kunnen in onze opvang terecht. 

De vakantieopvang vindt plaats in kinderclub Schildpad en Jojo. Afhan-
kelijk van de school waar jouw kind school loopt kan je in onze clubs 
terecht. 

Wij bieden aan
Onze kinderclubs voorzien in de voor- en namiddag aangepaste acti-
viteiten voor alle leeftijdsgroepen. Het welbevinden van een kind pri-
meert waardoor er bij ons ook ruimte is voor vrij spel. De concrete 
dagindeling van de activitetien vind je op de website 
(www.anzegem.be/kriebelkrant).

Kinderen die deelnemen aan activiteiten van andere diensten kunnen 
ook bij ons terecht in de voor- of naopvang. 

Kostprijs 
Die wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van jouw 

kind(eren), dit door middel van forfaitaire bedragen.

•€ 4,10*: forfait 1 (minder dan 3 uren) 
•€ 6,90 *: forfait 2 (tussen 3 en 6 uren) 
•€ 13,60 *: forfait 3  (meer dan 6 uren)

(*) 25% korting voor meerdere kinderen uit eenzelfde gezin aanwezig op hetzelfde 

moment  in de opvang.

Herfst: 29-31 oktober & Kerst: 3-4 januari
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D I E N S T E N 

Jeugddienst DoeKéZot

Buddyactiviteiten 
Landergemstraat 1
8570 Anzegem
jeugddienst@anzegem.be
0478 88 82 02

Bibliotheek 

Bibkampen 
Landergemstraat 1A 
8570 Anzegem
bibinfo@anzegem.be
056 68 14 22 

Buitenschoolse kinderopvang

Opvang 
Kerkstraat 131
8570 Anzegem
kinderopvang@anzegem.be
056 71 93 78 

Sportdienst Anzegem

Sportkampen  
Landergemstraat 1
8570 Anzegem
sportdienst@anzegem.be
056 68 02 02

GeGevens 

Locaties

‘t Prutske 

De Stringe 
Ommersheimplein 5 
8570 Anzegem

Sporthal Anzegem

  
Landergemstraat 1
8570 Anzegem

Bibliotheek Ingooigem

  
Pastoor Verrieststraat 12
8570 Anzegem

Buitenschoolse kinderopvang

Ansold
Kinderclub Schildpad  
Landergemstraat 1
8570 Anzegem

De Stringe 
Kinderclub JOJO
Ommersheimplein 5
8570 AnzegemBus

Ansold Anzegem

Landergemstraat 1
8570 Anzegem

Stringe Vichte

Verzamelen:
Gemeenteschool Vichte 
Ommersheimplein
8570 Anzegem 
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Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be
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