
ZOMER

IN KUURNE!

2019

SPEELPLEINWERKING * SPORTKAMPEN * THEMAKAMP 

VAKANTIE

START INSCHRIJVINGEN 30 MAART



Sportkamp

Speelpleinwerking

Themakamp

Kleurcodes

Contact & meer info
Vrijetijdsdienst (speelpleinwerking & themakamp)

Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne

056 36 20 50

vrijetijdsdienst@kuurne.be

Sportdienst (sportkampen)

Nieuwenhuyse 49, 8520 Kuurne

056 35 27 71

sportdienst@kuurne.be

Inschrijven

https://kuurne.kwandoo.com

Om in te schrijven voor speelpleinwerking,
sportkampen of themakamp moet je een
profiel hebben in ons online programma
KWANDOO. 

Heb je al een profiel? Dan vragen we om
je gegevens na te kijken (adresgegevens,
telefoonnummer, rekeningnummer en
medische informatie van de kinderen)



ALGEMENE INFORMATIE 
SPEELPLEINWERKING

DAGSCHEMA
07u00 - 08u00 extra ochtendopvang
08u00 - 08u30 aanmelden / daginschrijving
08u30                 start activiteiten
12u00 - 13u30  middagmaal + begeleid vrij spel
13u30 - 14u00  aanmelden / middaginschrijving
14u00                 start activiteiten
16u30 - 17u00  einde activiteiten + begeleid vrij spel
17u00 - 18u00  extra avondopvang 

gelieve deze uren te respecteren!

Warme maaltijd 

 

LUNCHPAUZE
€ 3,00 EUR

 
Bestel je warme maaltijd ten laatste om
08u30 bij de vrijetijdsdienst. 
Of online via Kwandoo.
Eigen lunchpakket

 
Naar huis gaan eten

€ KOSTPRIJS
3,00 EUR per halve dag / 6,00 EUR per volle dag
Inbegrepen : 
kostprijs zwemmen, verzekering, water, koek in de voormiddag en een sapje in de namiddag.
1,20 EUR per extra opvangmoment

BETALEN
Je wordt via het programma Kwandoo automatisch doorverwezen naar de online betaalpagina.
Schrijf je niet online in? Dan moet je met bancontact of payconiq betalen in de vrijetijdsdienst.
Vooraf ingeschreven en betaling in orde = GEEN WACHTRIJ!

LEEFTIJDSGROEPEN
We verdelen de kinderen in kleinere groepen volgens leeftijd! Op deze manier zijn de activiteiten
en begeleiding aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

MINIPIKINO
PIKINO
SPEKULOOS

Eerste kleuter [geboortejaren  2015 - 2016] - Zindelijk zijn is vereist.

Tweede en derde kleuter [geboortejaren 2013 - 2014]

Groep 1: eerste en tweede leerjaar [geboortejaren 2011 - 2012]
Groep 2: derde en vierde leerjaar [geboortejaren 2009 - 2010]
Groep 3: vijfde en zesde leerjaar + eerste middelbaar [2006 - 2007 -2008]

Schrijf je toch de dag zelf in en is de wachtrij geen probleem?
Dan moet je ook meteen bij inschrijving betalen in de vrijetijdsdienst. 
Ook bij de daginschrijving kan je enkel en alleen met bancontact of payconiq betalen.
We aanvaarden geen cash geld in de vrijetijdsdienst.

GESLOTEN
Er is geen speelpleinwerking op donderdag 11 juli. Van 21 juli tot 4 augustus zijn we
twee weken op verlof. Op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus zijn er ook geen activiteiten.



ALGEMENE INFORMATIE 
SPEELPLEINWERKING

ZWEMMEN
 

7

PIKINO 
geboortejaren  2013 - 2014

Donderdagvoormiddag 4 juli
Donderdagnamiddag 8 augustus
Donderdagvoormiddag 22 augustus
Donderdagvoormiddag 29 augustus 

! Vergeet je zwemgerief en bandjes niet! 

7

SPEKULOOOS
geboortejaren  2006 -2012

Vrijdagnamiddag 5 juli
Vrijdagnamiddag 19 juli
Vrijdagnamiddag 9 augustus
Vrijdagnamiddag 23 augustus  

! Vergeet je zwemgerief niet!

€ Het zwemmen is inbegrepen in de
deelnameprijs van de speelpleinwerking.

MEENEMEN 
Aangepaste kledij aan het weer 
Producten om je kind te beschermen tegen de zon
Reserveondergoed en broek (kleuters!)
Lunchpakket (indien geen warme maaltijd of niet thuis eten) 
Koek of fruit voor de namiddag
Sapje of drankje voor de voormiddag
Schrijf de naam van je kind op de kleren, rugzak en
andere spullen. 

DIT LATEN WE THUIS!
Smartphones, tablets, speelgoed, iPods,snoep,... 

/speelpleinwerkingkuurne

LIKE & VOLG ONS OP FACEBOOK!
Speelpleinnieuws, foto’s van de activiteiten,
berichten voor de ouders, verloren voorwerpen,...
Je komt het allemaal te weten op onze pagina!

THEMAKAMP PIENTER
DAGSCHEMA
08u00 - 09u00 ochtendopvang
09u00 - 16u30  activiteiten
16u30 -  17u00  avondopvang
 € KOSTPRIJS
95,00 EUR - verplicht vooraf te
betalen via Kwandoo of in de 
vrijetijdsdienst (bancontact/payconiq)
Vooraf inschrijven voor dit kamp is 
verplicht. Beperkt aantal plaatsen.

 

Kleuters
Geboortejaren 2013 tot en met 2016

LEEFTIJD

PIENTER SCHOOL
Brugsesteenweg 309 (parking)
Sint-Pietersstraat 20 (padje volgen naar parking)

MEENEMEN 
Aangepaste kledij aan het weer.
Producten ter bescherming tegen de zon.
Reservekleren (onderbroek en broek).
Lunchpakket.
Koek, fruit en eventueel drankjes.
Er is gratis water ter beschikking voor de kleuters.
Schrijf de naam van je kind op kledij en materiaal. 

LUNCHPAUZE
We eten samen ons lunchpakket op.
Dit vergeten we natuurlijk niet mee
te nemen naar het themakamp!
 



ALGEMENE INFORMATIE 
SPORTKAMPEN

DAGSCHEMA
07u00 - 08u00  extra ochtendopvang
08u00 - 09u00  gratis opvang
09u00 - 12u00  ochtendactiviteiten (niet bij het skatekamp)

12u00 - 13u30  middagmaal + begeleid vrij spel
13u30 - 16u30  middagactiviteiten
16u30 - 17u00  einde activiteiten + gratis opvang
17u00 - 18u00  extra avondopvang 

gelieve deze uren te respecteren!

Warme maaltijd 

 

LUNCHPAUZE
€ 3,00 EUR

 
Bestel je warme maaltijd ten laatste om
09u00 bij de sportdienst.
Of online via Kwandoo bij inschrijving.

Eigen lunchpakket

 
Naar huis gaan eten

€ KOSTPRIJS
65,00 EUR / week
60,00 EUR / week (2e kind)
55,00 EUR / week (vanaf 3e kind)
Deze korting voor meerdere kinderen is enkel geldig indien de kinderen in dezelfde
week naar een sportkamp komen.
Een uitzondering op de kostprijs is het halve dag skatekamp in JanSan. 
Hiervoor is de prijs 70,00 EUR / deelnemer.

BETALEN
Je wordt via het programma Kwandoo automatisch doorverwezen naar de online betaalpagina.

EXTRA OPVANG
De extra opvang organiseren we samen met sportkampen en speelpleinwerking in de sporthal.
Hiervoor schakelen we een persoon in die toezicht zal houden op de kinderen die voor- of na 
de sportkampen of de speelpleinwerking extra opvang nodig hebben.

De kinderen die ingeschreven zijn voor de speelpleinwerking zullen opgehaald worden door animatoren
om 08u00. ‘s Avonds brengen de animatoren om 17u00 de kinderen die nog niet opgehaald zijn naar de
extra opvang in de sporthal. 
De kinderen worden zowel ’s morgens als ‘s avonds geregistreerd in de iPad waardoor Kwandoo perfect
kan bijhouden welke kinderen extra opvang hebben gebruikt.
Deze bedragen verschijnen dan op het ouderprofiel, er zal hiervoor ook maandelijks een factuur verstuurd
worden. Gelieve deze facturen dan ook binnen de termijn te betalen.

Je kan niet deelnemen aan de extra opvang als je niet vooraf ingeschreven bent voor speelpleinwerking
of sportkamp op die dag. 

€

€ 1,20 EUR per opvangmoment (voor / na) 



KINDEREN BRENGEN / OPHALEN

 

Voor de veiligheid van de kinderen is het VERBODEN om op te rijden en kinderen aan het speelplein of
de sporthal af te zetten. Daarom is de oprit aan de Boomgaardstraat en de oprit Nieuwenhuyse afgesloten
voor auto’s.

Kom je te voet of met de fiets dan kan je natuurlijk wel deze oprit gebruiken om tot op de locatie te geraken.

 

VOORAF INSCHRIJVEN? VANAF 30 MAART 08u30 MET KWANDOO!
Vanaf zaterdag 30 maart 08u30 kan je je  Kuurnse kinderen inschrijven voor sportkampen, speelpleinwerking 
en het kleuter themakamp. Niet inwoners kunnen vanaf maandag 1 april 08u30 inschrijven.  

 1. REGISTREREN
Maak een profiel aan op ons inschrijvingsprogramma Kwandoo: https://kuurne.kwandoo.com
Zonder profiel kan je niet inschrijven voor de activiteiten in deze brochure.
Heb je reeds een profiel? Dan vragen we om te controleren of al je gegevens up-to-date zijn.
Medische info over de kinderen, telefoonnummers, e-mail adressen, thuisadres,...

 

2. INSCHRIJVEN
Online inschrijven via Kwandoo is de vlotste manier om een plaats te reserveren voor je kind.
Kies per kind de gewenste activiteit. Wil je een warme maaltijd selecteer dit dan ook bij de inschrijving.

 3. BETALEN
Ben je klaar met de inschrijving? Dan zal je automatisch op een betaalpagina terecht komen via Kwandoo.
Hier kan je meteen met je app of online banking de nodige betaling uitvoeren. Op deze manier heb je
nooit een wachtrij bij de activiteit en vermijd je bijkomende herinneringskosten.

 

GOEDKOPER SPELEN?
Speelpleinwerking, sportkampen, themakamp,... alles heeft zijn prijs.  
Wist je dat het voor iedereen goedkoper kan?

Via mutualiteiten kan je voor speelpleinwerking en sportkampen jaarlijks een bedrag terug krijgen.
Ook kan je de activiteiten van sportdienst en vrijetijdsdienst bij je aangifte van de belastingen toevoegen

aan de hand van het fiscaal attest op je ouderprofiel op Kwandoo. Spaar je uitpaspunten? Die punten
kan je ook omruilen bij de speelpleinwerking of sportkampen. Hiervoor moet je wel vooraf contact opnemen
met de diensten. 

Heb je het financieel moeilijker? Ook dan kunnen je kinderen blijven spelen en sporten in Kuurne!

Heb je een UiTpas met kortingstarief dan kan je op al onze activiteiten die korting gebruiken. 
Neem hiervoor contact op met de betre�ende dienst voor je inschrijft voor het kamp of de speelpleinwerking.

Naast de UiTpas korting kan je ook aankloppen bij het Sociaal Huis om een Vrijetijdskorting aan te vragen.
Deze kan je ook gebruiken voor andere activiteiten in de vrijetijd voor jong en oud!

 

Heb je geen computer of is Kwandoo te moeilijk? Dan kan je altijd bij de sportdienst of 
vrijetijdsdienst terecht om je kind in te schrijven.

We raden aan om auto’s te parkeren op parking Nieuwenhuyse of op parking Hoeve Van De Walle. 
Van daaruit kan je via wandelpaden of de oprit de sporthal/zwembad/vrijetijdsdienst bereiken.

-%



PAARDENKAMP
De kinderen vertoeven steeds een halve dag in manege de Schure om het leven bij de paarden te leren kennen. 
De andere halve dag gaat door op het sportpark en wordt gevuld met allerlei verschillende sporten.

geboortejaren 2007 tot en met 2012 Sportpark65,00 EUR

7WEEK 1 - 5 juli
BEESTENBOEL
Ga je mee naar het oerwoud of de oertijd? We leren dinosaurussen en apen kennen tijdens deze week. 
Bolo de aap stelt je al zijn dierenvriendjes voor en doet met jullie de leukste oerwoudsporten. 
Pak je rugzak en ga mee op tocht!

geboortejaren 2013 en 2014 Sportpark65,00 EUR

VISKAMP
De kinderen vangen samen met de visclub hun eerste vis 
in de vijver van het sportpark rond Hoeve Vandewalle.

Al het nodige vismateriaal is ter plaatse beschikbaar.

Het vissen wordt aangevuld met omnisport.

geboortejaren 2007 tot en met 2009

Sportpark

65,00 EUR



PIRATEN AAN BOORD
Aaargh! Een bende piraten is tijdens hun rooftocht gestrand op het speelplein in Kuurne! 
Onder leiding van de kapitein beleven we samen met alle piraten spannende avonturen. 

geboortejaren 2006 tot en met 2016

Speelplein Boomgaardstraat

3,00 EUR/ halve dag 
6,00 EUR / volle dag

VOETBALKAMP
Tijdens dit kamp werken we met de hele groep aan onze voetbalskills. Misschien schuilt er een Messi, Hazard of
Ronaldo in de kinderen? We halen onze mooiste dribbels naar boven, de knapste acties rollen over het veld en
natuurlijk leren we dat we zonder samenspel nergens staan in deze populaire sport!

We sluiten af met een tornooi waarin je die aangeleerde skills kan tonen en samen met je ploeg de spannende
wedstrijden probeert te winnen!

geboortejaren 2007 tot en met 2012 Sportpark65,00 EUR

7WEEK 1 - 5 juli



7WEEK 8 - 12 juli
GRIEZELMONSTERS

Griezelen en spoken... Na een weekje in deze sfeer ondergedompeld te zijn, is niemand nog bang!
We leren lieve spoken en monsters kennen en spelen de gekste spelletjes met hen, bvb monstertikkertje!

geboortejaren 
2013 en 2014

Sportpark

65,00 EUR

ATTRACTIEWEEK
Elke dag een nieuwe superactiviteit op een andere opblaasbare attractie. Dolle pret verzekerd. 
Als we het springkasteel even moe zijn, hebben we nog genoeg sportmateriaal om ons mee te amuseren.

geboortejaren 2007 tot en met 2012 Sportpark65,00 EUR

PLOEGSPORTEN
Samen sporten, samen winnen, samen verliezen: dat staat centraal tijdens dit kamp.
Op vrijdag trekken we er op uit naar Summerflix en zullen onder andere zwerkbal spelen!

geboortejaren 2007 
tot en met 2009

Sportpark

65,00 EUR



7WEEK 8 - 12 juli
SKATEKAMP

Voor de stoere skaters gaat dit kamp opnieuw door in de accommodatie van Jan San. 
Het nodige materiaal wordt voorzien en je krijgt leuke gadgets!
Opgelet dit is een halve dag kamp, we starten om 13u30 en eindigen om 16u30. Er is geen extra voor/naopvang.

geboortejaren 2005 tot en met 2008 Jan San Skatepark
Harelbeeksestraat 36

70,00 EUR

LATER ALS IK GROOT BEN
Elke dag komen er andere beroepen aan bod! We spelen in onze kleinere groepjes leuke spelletjes rond de
beroepen en we dromen samen weg over hoe we onze eigen toekomst zien!
 

geboortejaren 2006 tot en met 2016

Speelplein Boomgaardstraat 

3,00 EUR/ halve dag - 6,00 EUR / volle dag OPGELET!
ER IS GEEN SPEELPLEINWERKING

OP DONDERDAG 11 JULI!



geboortejaren 2006 tot en met 2012 Speelplein Boomgaardstraat12,00 EUR

7VRIJDAG 12 JULI 

Ook in 2019 is Speelpleinwerking Kuurne met Spekuloos aanwezig op het
supercoole kinderfestival Kid Rock in Wetteren!

Elk jaar haalt de organisatie de hipste artiesten richting het festival.
Op het moment dat deze brochure in druk ging waren er nog geen namen
bekend gemaakt. Wie er dit jaar naar Kid Rock komt kan je ontdekken
op de website van het festival of op onze facebookpagina! 

Het Kid Rock festival is veel meer dan optredens van topartiesten!
Er is superveel randanimatie, leuke eet- en drankkraampjes, grime, dj’s,
spelletjes en het ongezien springkastelendorp!

Meer dan twee voetbalvelden gevuld met de tofste springkastelen en
springattracties zorgen voor uren springplezier.

Het festivalgevoel in combinatie met coole artiesten en het springplezier
zorgt voor een ideale uitstap voor de kinderen in Spekuloos!
Er is op dit festival voor ieder kind voldoende uitdaging te vinden.

Het terrein is volledig afgesloten, er is een groot team animatoren en 
medewerkers aanwezig en wij sturen zelf ook altijd extra animatoren mee
op deze uitstap zodat we veilig kunnen feesten en springen!

UITSTAP SPEKULOOS - KID ROCK FESTIVAL 2019 - WETTEREN

Vertrek 08u30 - Opgelet we zijn pas om 18u00 terug in Kuurne!

Vooraf inschrijven en betalen is verplicht! Er zijn geen vervangactiviteiten!
Meenemen: picknick, aangepaste kledij aan het weer.  
Een beetje zakgeld mag maar is niet verplicht.



7WEEK 15 - 19 juli
JOE DE KANGOEROE

Joe is een kleine kangoeroe die klaar is om de wereld te ontdekken. We leren zijn andere dierenvriendjes kennen 
en spelen leuke huppel-, hink- en springspelletjes.

geboortejaren 2013 en 2014 Sportpark65,00 EUR

ZWEMKAMP
Tijdens deze week gaan we iedere dag zwemmen. Waterpret staat centraal, maar er wordt veel gezwommen, niet 
vrij gespeeld. De dag wordt verder gevuld met een groot aanbod aan verschillende sporten.

geboortejaren 2007 tot en met 2012 Sportpark65,00 EUR

SAMEN OP SAFARI!

We blazen het stof van onze safarihoed en maken ons klaar voor een week speelplezier op de Savanne.
Spring in onze jeep en ontdek de verschillende dieren tijdens deze safari. 
 

geboortejaren 2006 tot en met 2016

Speelplein Boomgaardstraat

3,00 EUR/ halve dag - 6,00 EUR / volle dag



geboortejaren 2013 en 2014 Speelplein Boomgaardstraat10,00 EUR

7DONDERDAG 18 JULI 

We trekken met onze safaribus richting 
Tielt om een bezoek te brengen aan 
een echte struisvogelboerderij! 

We maken van dichtbij kennis met deze
gigantische dieren en hun jongen.

Hoe sterk is een struisvogelei?
Hoeveel tenen heeft een struisvogel?
Hoe vlug kan een struisvogel lopen?
Het antwoord op deze vragen en heel
wat andere vragen ontdekken we tijdens
het bezoek!

We zwaaien met zijn allen de struisvogels uit en trekken dan naar Brielmeersen in Deinze.
Samen eten we ons eigen lunchpakket op en maken we ons klaar voor een middag vol
speelplezier en nog veel meer leuke dieren!

UITSTAP PIKINO - STRUISVOGELBOERDERIJ + BRIELMEERSEN

Meenemen: Picknick, aangepaste kledij aan het weer.



geboortejaren 2006 tot en met 2016

Speelplein Boomgaardstraat 

3,00 EUR/ halve dag - 6,00 EUR / volle dag

7WEEK 5 - 9 AUGUSTUS
REIS ROND DE WERELD

Tijdens deze week komen we elke dag in een ander land terecht. De activiteiten en spelletjes zijn 
allemaal in het thema van deze landen. Ben je ook benieuwd welke landen we zullen bezoeken? 
 

geboortejaren 2006 tot en met 2016

Speelplein Boomgaardstraat 

3,00 EUR/ halve dag - 6,00 EUR / volle dag

7WEEK 12 - 14 AUGUSTUS
DIEP IN DE ZEE

In deze korte speelpleinweek nemen we een duik in de wondere waterwereld. Diep in de zee komen 
we ongetwijfeld heel wat vissen en octopussen tegen. Maar misschien ligt er wel een gezonken schip
met schat op de bodem? Of wie weet botsen we op een groep zeemeerminnen?
Opgelet op donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus zijn we gesloten en zijn er ook geen activiteiten! 
 

OPGELET!
De kleuters gaan deze week uitzonderlijk
zwemmen op donderdagnamiddag ipv
donderdagvoormiddag!
Vergeet het zwemgerief niet!



7WEEK 19 - 23 AUgustus
KNUFFELKAMP

Tim de pinguïn droomt over de grootste avonturen. Een knu�eldans uit een ver land, knu�eltikkertje op de wolken
en de mooiste creaties van knu�eldiertjes. Neem alvast jouw knu�elbeer onder de arm en ga mee op avontuur.

geboortejaren 2013 en 2014 Sportpark65,00 EUR

SCHIET MET SCHERP
Deze week richten we onze pijlen op doel en kijken wie er een echte Robin Hood is. Met blaaspijpschieten en
katapulten verfijnen we onze precisie. Als kers op de taart ontwikkelen we een eigen Angry Birds spel!

geboortejaren 2007 tot en met 2012

Sportpark

65,00 EUR

BALSPORTEN
Tijdens deze week vullen we onze tijd met verschillende balsporten, wedstrijdjes en tornooien. 
Als we de competitie even moe zijn, wisselen we eens af met andere sporten.

geboortejaren 2007 tot en met en 2012 Sportpark65,00 EUR



7WEEK 19 - 23 AUgustus
BOER ZOEKT ...

Vrouw? Koe? Varken? Kip? Graan? Hoeve? Tractor? Pizza? Aardappelen?
Samen met de boeren en boerinnen op het speelplein ontdekken we wat boer 
Maurice precies aan het zoeken is.  
 

geboortejaren 2006 tot en met 2016

Speelplein Boomgaardstraat 134 Kuurne

3,00 EUR/ halve dag - 6,00 EUR / volle dag

UITSTAP PIKINO - DE PIERLAPONT 

Tijdens onze boerderijweek trekken we met de kleuters van Pikino op uitstap!
We ontdekken het leven van de boeren in kijkboerderij Pierlapont in Loppem.
De kleuters verdelen zich in twee groepen en gaan op ontdekking in de boerderij.
We beleven to�e avonturen op het pierlapad, zoeken de juiste weg in het maïsdoolhof
en misschien maken we een ritje op de rug van de pony’s!

We smullen met zijn allen van een ijsje voor we moe maar tevreden terug naar Kuurne
vertrekken. 
 
 

geboortejaren 2006 tot en met 2016

Speelplein Boomgaardstraat 

3,00 EUR/ halve dag - 6,00 EUR / volle dag

Vertrek : 08u30
OPGELET! Terug in Kuurne om 17u00

Meenemen: lunchpakket en aangepaste kledij
                       eventueel laarsjes.



7WEEK 26 - 30 AUGUSTUS
ZWEMKAMP

Tijdens dit kamp gaan we iedere dag een uurtje naar het zwembad. We spelen en ploeteren, gaan onder
de douche en verleggen grenzen terwijl we plezier hebben. 
Opgelet de kleuters krijgen hier geen zwemlessen!

geboortejaren 2013 en 2014 Sportpark65,00 EUR

PASSPORT 2 FUN
De kinderen reizen de wereld rond met hun paspoort en ontdekken elke dag een nieuw continent en
de bijhorende sporten. Bij iedere geslaagde sportsessie verdienen de ontdekkingsreizigers een stempel.
Wie krijgt als eerste zijn paspoort vol stempels?

geboortejaren 2007 tot en met 2012 Sportpark65,00 EUR

SLAGSPORTEN
Tennis, badminton, pingpong, hockey,... We slaan er op los! Het aanbod wordt afgewisseld met allerlei
andere sporten.

geboortejaren 2007, 2008, 2009

Sportpark

65,00 EUR



7WEEK 26 - 30 AUgustus
SUPERHELDEN OP HET SPEELPLEIN

We gaan op zoek naar onze superkrachten! De hele week zit gevuld met activiteiten
in het thema superhelden. Mis zeker vrijdag 30 augustus niet want dan maken we er 
jaarlijks een leuke slotdag van om de vakantie en de speelpleinwerking af te sluiten! 
 

geboortejaren 2006 tot en met 2016

Speelplein Boomgaardstraat 134 Kuurne

3,00 EUR/ halve dag - 6,00 EUR / volle dag

UITSTAP SPEKULOOS - HANGTIME OOSTENDE + DAGJE ZEE
We testen onze superspringkrachten in het indoor trampolinepark Hangtime in Oostende.
Wie van ons kan het hoogst springen? Kunnen we in de lucht zweven als superman?
In dit te gekke springparadijs zullen we twee uur rondspringen. Maar er is natuurlijk meer
te beleven dan trampolines alleen. Een megagroot ballenbad, basketkorven om eindelijk
als een echte NBA ster te kunnen dunken,.... 
Na de picknick trekken we richting strand en speelplein om een groot superheldenspel
te spelen! 
 
 

geboortejaren 2006 tot en met 2012

Speelplein Boomgaardstraat 

17,00 EUR (jumpkousen inbegrepen)

Vertrek : 08u30
OPGELET! Terug in Kuurne om 17u00

Meenemen: lunchpakket en aangepaste kledij
             

Vooraf inschrijven en betalen is verplicht.
Er zijn geen vervangactiviteiten!             

7 Dinsdag 27 augustus



7WEEK 26 - 30 AUGUSTUS
Kreezie Kriebelfestival

We vieren feest! Want het is ons vijfde kleuterthemakamp in de Pienterschool.
Net zoals de vorige jaren zocht het gemeentebestuur een partner om een kleuterkamp
te organiseren op het einde van de zomervakantie.
De vorige jaren waren we tevreden van Creafant en ook dit jaar zullen we met hen
samen een leuk themakamp organiseren voor jullie kleuters!

Na de Boeboeks, de dino’s, de sterrenchefs en de sprookjesfiguren zochten we nu 
naar een feestelijk thema. Want 5 jaar kleuterkampjes mogen we toch vieren?
Daarom kozen we voor het ‘Kreezie Kriebelfestival’ als weekthema.

Let the music play!
Leer de muzikale kant van jezelf kennen en ga aan de slag met de microfoon 
of maak je eigen instrument met recyclagemateriaal!
Alors on dance!

Natuurlijk wisselen ze al dat muzikale plezier voldoende af met leuke spelletjes
en tal van leuke knutselactiviteiten. 

De Pienterschool is hiervoor opnieuw de perfecte locatie, want er is voldoende
binnenruimte maar door de tuin en de speelplaats is er ook meer dan plaats genoeg
om buiten te spelen.

Vooraf inschrijven en betalen is verplicht!

Opgelet bij dit themakamp is het 
niet mogelijk om te kiezen voor 
een warme maaltijd.
Dus is een lunchpakket verplicht 
mee te geven met jullie kleuters!

geboortejaren 2013 tot en met  2016 Pienter school95,00 EUR



Colofon: 
Lay out en samenstelling: Jonathan Breughe - Vrijetijdsdienst Kuurne
Drukwerk: Promobom - 2500 exemplaren
V.U.: Burgemeester Francis Benoit, Pachthofweg 1, 8520 Kuurne


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8
	p9
	p10
	p11
	p12
	p13
	p14
	p15
	p16
	p17
	p18
	p19
	p20

