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Akkoord Meer informatie

Kleuterkampen
De allerkleinste inwoners van de gemeente
worden tijdens de zomervakantie getrakteerd op
enkele leuke themakampen op maat.
Gedurende drie weken tijdens de vakantie zorgt
de jeugddienst voor een degelijke en veilige
omkadering waarin deze kleuterkampjes
doorgaan.
Zo vinden de kleuterkampen steevast plaats in
één van de gemeentelijke basisscholen.
Hierdoor kan het volledige speelterrein
afgesloten worden en is de infrastructuur
aangepast aan deze jonge doelgroep
(aangepaste tafeltjes, toiletten, wasbakken…).
Voor de concrete invulling van deze kampen
doet de jeugddienst beroep op een samenwerking met externe, professionele organisaties zoals bv. Panta
Rhei. Zij hebben de nodige expertise met de leefwereld, het afstemmen van activiteiten op de leeftijd en
het variëren in het soort activiteit. Bovendien leiden zij de begeleidende animatoren op en voorzien ze
voldoende sport-, spel- en knutselmateriaal zodat elk kleutertje op eigen tempo aan de slag kan.
Elk kleuterkampje biedt plaats aan 45 kindjes tussen 4 en 6 jaar en kost € 70.
Voor de concrete data en locaties neem je best een kijkje op de pagina ‘Vakantieaanbod’.
Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag

Voorwaarden
Voor geboortejaren 2012 tot en met 2014

Procedure
De inschrijvingen voor de kleuterkampen verlopen via de inschrijvingssoftware 'Kwandoo',
kortenberg.kwandoo.com.
Je maakt het best vooraf een account aan.
Meer info hierover vind je op de pagina 'Inschrijvingssysteem voor vakantie-initiatieven'.

Meebrengen
Speel- of sportkledij, comfortabele schoenen die voldoende steun en bescherming geven
Een lunchpakket
Voldoende drank en tussendoortje(s)
Zonnecrème en zonnepet
Regenjas

Bedrag
Voor een hele week betaal je € 70 (sociaal tarief met vrijetijdspas).

Contactinformatie
Dienst Vakantiewerking
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 22 80
vakantiewerking@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u.
Alle openingsuren

