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Speelpleinwerking Alles Kids
Voor wie?
Verveel je je soms tijdens de vakantie? Zijn je duimen zot gedraaid omdat je niet weet wat te doen?
Geen nood! Het gemeentebestuur van Kortenberg organiseert samen met de dienst Jeugd al vele jaren
de speelpleinwerking 'Alles Kids' voor kinderen tussen 5 en 15 jaar.
De scoutslokalen van Kortenberg, de Colombasite, het Park van de Oude Abdij en het bos zijn sinds
jaar en dag het ideale speelterrein voor uw kinderen. Samen met een heleboel jonge en gemotiveerde
animatoren zorgt de dienst Jeugd voor een boeiend spelprogramma.
In de voormiddag worden de kinderen in leeftijdsgroepen ingedeeld.
Dino's & Beren -> 6-8 jarigen
Apen -> 9-10 jarigen
Tijgers -> 11-12 jarigen
Na de middagpauze zijn er keuze-activiteiten. Kinderen kunnen dan vrij kiezen uit voorgestelde activiteiten. Leeftijd speelt dan geen
rol meer; waar jij zin in hebt!

Wanneer?
Elke schoolvakantie met uitzondering van de kerstvakantie en officiële feestdagen tijdens de vakantie, telkens van 9 tot 16 u. met
voor- en na-opvang tussen 7.30 en 9 u. en tussen 16 en 17.30 u.

Waar?
De speelpleinwerking vast post in de scoutslokalen van Kortenberg.

Hoe verloopt een dag op het speelplein?
De speelpleindagen hebben een vast tijdschema. Het grootste deel van de dag wordt door de animatoren opgevuld met begeleide
activiteiten. Daarnaast is er ook voldoende plaats voorzien om de creativiteit en fantasie van je kind de vrije loop te laten tijdens het
vrij spel.
De speelpleindagen zien er als volgt uit:
7.30 u. Vrij spel met impulsen
9.00 u. Openingsactiviteit
9.15 u. Start van de voormiddagactiviteiten
10.30 u. Pauze
10.45 u. Hervatting voormiddagactiviteiten
12.00 u. Middagpauze
12.20 U. Vrij spel
13.00 u. Start keuze-activiteiten
14.30 u. Pauze
14.45 u. Hervatting keuze-activiteiten
16.00 u. Vrij spel met impulsen
17.30 u. Einde speelpleindag

Uitstap- en themaweken
Elke week werken we met een specifiek weekthema zoals bv. "Daar zit muziek in!", "Expeditie Robinson" of "Eén voor allen, allen
voor één!"
Vanuit dit thema vertrekken de animatoren om hun spelen te bedenken, voor te bereiden en te begeleiden. Elke week is er ook
ofwel een uitstap ofwel een workshop in het weekthema.
Concreet betekent dit dat we in de ene week een dag op uitstap gaan terwijl er op alle andere dagen gewone activiteiten zijn die

voorbereid worden door de animatoren.
Als we ons op verplaatsing gaan amuseren, vertrekken we steeds om 9 u. stipt of indien anders aangegeven.
Wees dus steeds op tijd, want de inschrijvingen stoppen die ochtend om 8.55 u.
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Voorwaarden
Voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar

Procedure
De inschrijvingen voor de gemeentelijke activiteiten verlopen via de inschrijvingssoftware 'Kwandoo' (link onder aan deze pagina). 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 bieden
Een lunchpakket
Voldoende drank en tussendoortje(s)
Zonnecrème en zonnepet
Regenjas

Bedrag
Inwoners Kortenberg
6 euro hele dag
3 euro halve dag
8 euro uitstapdag
28 euro weektarief
Niet-inwoners Kortenberg
8 euro hele dag
4 euro halve dag
10 euro uitstapdag
34 euro weektarief
Sociaal tarief met vrijetijdspas.

Contactinformatie
Jeugddienst
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
jeugd@kortenberg.be

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

Dienst Vakantiewerking
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

T 02 755 30 70
vakantiewerking@kortenberg.be

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