Wat te doen?
zomervakantie ‘20

Sportkampen
Speelplein
’t Ravotterke
Kinderopvang
’t Filoetje
Kleuterkampen
Kleuterkampe
n
Kidskampen

COMBINEER ‘T FILOETJE & ’T RAVOTTERKE
De werkingen van ’t Filoetje en ’t Ravotterke zijn op elkaar afgestemd.

✔BUSVERVOER

• Meld in de voormiddag bij aankomst in ’t Filoetje
of uw kind al dan niet ’s middags aansluit bij de speelpleinwerking.
• We voorzien gratis gemeentelijk busvervoer met begeleiding
omstreeks 13u vanuit ’t Filoetje naar ’t Ravotterke.
• ‘s Avonds geen busvervoer terug. U haalt uw kinderen ’s avonds zelf op
aan ’t Ravotterke, bij voorkeur tussen 17u en 18u.

✔OP DINSDAG EN DONDERDAG:

• Alle kinderen geboren in 2012 en vroeger
sluiten ’s middags automatisch aan bij de speelpleinwerking.
• Kinderen geboren na 2012 hebben op deze dagen, net zoals op maandag, woensdag
en vrijdag, de keuze. Ze kunnen na de middag aansluiten bij de speelpleinwerking,
of de hele dag in ’t Filoetje blijven.

✔FINANCIEEL:
TARIEF OPVANG
MINDER DAN 3 UUR:
Filoe: € 3,00 / € 2,25*
Speelplein: € 3,00
•••
Filoe + Speelplein:
€ 6,00 / € 5,25*
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• Drankjes en soep zijn niet inbegrepen in het opvangtarief van ‘t Filoetje
• Drankje en versnapering zijn inbegrepen in het tarief van ‘t Ravotterke
• *25% korting bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen
uit hetzelfde gezin
• Bij laattijdige afhaling van het kind (na het einde van de opvanguren) krijgen de
ouders de eerste keer een verwittiging. De volgende keren wordt een bedrag van
€ 15/begonnen kwartier/kind aangerekend om misbruiken te voorkomen.
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WEBSHOP VRIJE TIJD
Inschrijven voor sport-, kleuter- of kidskampen doe je vooraf via de webshop vrije tijd:
www.ardooie.be/inschrijvingen. Maak een gezinsaccount aan (inloggen), koppel je kinderen
via hun rijksregister aan die account en klaar is kees.
De factuur, fiscale attesten en attesten voor het ziekenfonds ontvangt u automatisch.
Inschrijvingen voor IBO ’t Filoetje verlopen niet via de webshop.

✔FISCALE ATTESTEN EN TEGEMOETKOMING ZIEKENFONDS

Voor alle activiteiten in deze brochure kunt u de kosten inbrengen in uw personenbelasting.
Het fiscaal aftrekbaar bedrag is maximum € 11,20 per dag. Alle fiscale attesten worden u
automatisch toegestuurd, u dient deze niet aan te vragen.
Voor alle activiteiten in deze brochure, exclusief ’t Filoetje, kunt u een tussenkomst via uw
mutualiteit aanvragen. Het bedrag is afhankelijk van het desbetreffende ziekenfonds (± € 5
per dag). Alle attesten worden u automatisch toegestuurd, u dient deze niet aan te vragen.

✔GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN

Voor verschillende activiteiten worden de initiatieven op elkaar afgestemd of wordt er
gemeenschappelijk busvervoer voorzien. Meer info vindt u verder in deze folder.
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SPORTKAMPEN
✔ALGEMENE INFO

Ook tijdens de zomer van 2020 komt sportief jong Ardooie weer ruimschoots aan zijn of
haar trekken. Maar liefst 8 verschillende kampen/sportdagen, verdeeld over 6 weken. Er
zijn omnisportkampen, themakampen, een tienersportkamp,… Kortom, voor elk wat wils.
Er zit dus zeker ook iets voor jou tussen!
De omnisportkampen in juli zijn voorbehouden voor kinderen vanaf het 3de kleuter t.e.m.
6de leerjaar (schooljaar ’19-’20).
Het Tienersportkamp is er voor kids van het 1ste tem het 3de middelbaar.
De themakampen in augustus zijn voorbestemd voor kinderen van het lager onderwijs.
De kinderen worden voor alle sportkampen ingedeeld in kleinere groepjes volgens leeftijd,
zodat iedereen bij zijn vriendjes en leeftijdsgenoten zit.

✔WAT IS ER WANNEER?

» Week 1 » 1-3 juli » Omnisportkamp 1: Just get started (3de kleuter tem 6de leerjaar)
Ready? Set… Go! Het ideale kamp voor een spetterende start van de zomervakantie. Hoe
kun je de vakantie immers beter starten dan samen met je vriendjes te ravotten, sporten
en tonnen plezier te beleven?! Maak je lichaam klaar voor een zomer vol bewegen, met dit
toffe omnisportkamp!
» Week 2 » 6-10 juli » Omnisportkamp 2: “Tokyo, here we go!” (3de kleuter tem 6de leerjaar)
Het omnisportkamp volledig in het teken van de Olympische zomerspelen! Tijdens allerhande uitdagende opdrachten gaan we onze eigen olympische droom gaan najagen! Ben jij de
nieuwe Nina Derwael, of schuilt er eerder een Greg Van Avermaet in jou? Kom en ontdek
het tijdens deze toffe sportweek! Let wel, de olympische gedachte blijft ook deze week
overeind: deelnemen... is belangrijker dan winnen.
» Week 3 » 13-17 juli » Omnisportkamp 3: “let’s roll” (3de kleuter tem 6de leerjaar)
Tijdens dit omnisportkamp loopt alles op wieltjes, letterlijk, maar ook figuurlijk! Fietsen, rolschaatsen, steppen, skeeleren,... Alles komt aan bod! uiteraard afgewisseld met de nodige
omnisportactiviteiten, zodat we ons zeker niet gaan vervelen.
Voor dit sportkamp vragen we dat de kinderen gedurende de ganse week, dus reeds vanaf
maandag, een fiets ter beschikking hebben die reglementair in orde is. Deze kan gedurende
de ganse week veilig opgeborgen worden in de sporthal.
Ander “rollend materieel” zal tijdens de week kenbaar gemaakt worden wie wat wanneer
kan meebrengen.
» Week 3 » 13-17 juli » Tienersportkamp (1ste tem 3de middelbaar)
Het must-go sportkamp voor elke tiener! Gedaan met in die luie zetel te liggen, gamen en
lanterfanten. Move your body en spreek af met je vrienden voor een week leute en plezier.
Allerhande sportieve activiteiten staan op het programma, op maat gebracht voor tieners!
Dit in een toffe en ongedwongen sfeer, wat wil je nog meer? Be there!
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» Week 8 » 17-21 augustus » Specialisatiesportkamp (1ste tem 6de leerjaar)
Voor kinderen die zich wensen te bekwamen in 1 sportactiviteit, is er tijdens de voorlaatste week van de vakantie opnieuw een specialisatie-sportkamp. Kies je favoriete sport en
word tegen het einde van de week een echte prof! Je hoeft zeker nog geen krak te zijn in
de gekozen discipline. We beginnen op startersniveau en diversifiëren waar nodig: op deze
manier oefent en speelt iedereen op eigen kunnen en blijft het voor iedereen dikke fun!
De gekozen sport wordt telkens een halve dag beoefend, de andere uren worden ingevuld
met omnisport.
De kinderen dienen een keuze te maken uit volgende sporten:
• 1ste tem 3de leerjaar: turnen of minivoetbal
• 4de tem 6de leerjaar: minivoetbal of slagsporten (o.a. tennis, badminton,…)
» Week 9 » 24-28 augustus » danskamp (1ste tem 6de leerjaar)
Hèt sportkamp voor de echte dansfanaat! Een ganse week wordt er geoefend op verschillende muziekgenres en werken we aan een choreografie, die we op vrijdag tijdens een
heuse summerdance-show naar voor dienen te brengen. Dit is een danswedstrijd met deelname van 10 gemeenten, waaronder dus ook Ardooie. Wie durft het aan de Ardooise eer te
verdedigen tijdens deze show? De summerdance op vrijdag gaat dit jaar door te Ruiselede.
Per dag worden er 2 sessies dans gegeven, afgewisseld met omnisport.
De danssessies worden gegeven door een gespecialiseerde lesgeefster.
» Week 9 » 24-27 augustus » Balsportkamp (1ste tem 6de leerjaar)
Voor de liefhebbers van balsporten is er deze zomer ook opnieuw een leuke balsportweek.
We verdiepen ons tijdens deze week in de meest gekende balsporten, zoals (mini-)voetbal,
tennis, basketbal, volleybal, hockey,… Alles komt aan bod! Zo leren we allerhande kunstjes
met de bal, jongleren, balgevoel aanscherpen,… maar ook samenspelen en teamgeest via
allerhande spel- en wedstrijdvormen.
Let op! Op vrijdag 28 augustus is er geen balsportkamp! De kinderen krijgen op deze manier
de kans om deel te nemen aan de slotactiviteit van de speelpleinwerking en ’t Filoetje
(apart inschrijven hiervoor via ’t Filoetje of de Speelpleinwerking).
» Week 10 » 31 augustus » Afsluitende sportdag (3de kleuter tem 6de leerjaar)
Voor kinderen die er echt helemaal niet genoeg van krijgen en die na een lange en sportieve
zomer nóg energie over hebben, hebben we op de allerlaatste dag van de zomervakantie nog 1 sportdag. Wie wil op deze dag nog 1 keer alles geven, nog 1 keer gaan met die
banaan, vooraleer we opnieuw naar school toe gaan?

✔TARIEF - KOSTPRIJS KAMP

• volle week: € 60
• 3-daagse (just get started): € 35
• 4-daagse (balsportkamp): € 50
• 1 dag (31/8): € 12,5
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✔DAGVERLOOP EN OPVANG

De sportkampen lopen van 9u15 tot 12u en van 13u15 tot 16u. De kinderen blijven over de
middag in de sporthal, waar ze hun picknick nuttigen. Een drankje wordt aangeboden en is
inbegrepen in de deelnameprijs. Wie over de middag liever naar huis wil gaan eten, kan dit
gerust ook (niet mogelijk wanneer op daguitstap). Voorzie tevens genoeg drank (bij voorkeur water) en een koek of stuk fruit voor tijdens de pauzemomenten (1 in de voormiddag
en 1 in de namiddag). Er is mogelijkheid tot extra opvang zowel vooraf als na de sportdag.
Kinderen kunnen in de sporthal/cafetaria terecht vanaf 7u30 tot aanvang van het kamp
(9u15). Na het kamp, om 16u00, is er opvangmogelijkheid tot 18u30, maar
OPGELET: NIEUW dit jaar is dat tijdens de zomervakantie de kinderen na elk kamp aansluiten bij de speelpleinwerking (speelplein achter de sporthal).
De kostprijs en aanrekening blijven echter ongewijzigd:
Kostprijs: € 1 per opvangmoment (€ 1 ‘s morgens en € 1 ‘s avonds, dus max. € 2/dag).
Een factuur volgens het aantal gebruikte opvangmomenten wordt na het sportkamp opgestuurd. Er wordt dus geen extra factuur opgestuurd voor de speelpleinwerking en u dient
uw kind(eren) ook niet apart in te schrijven voor de speelpleinwerking.
LET OP! Elk kind dat vroeger aankomt dan 8u45 en later vertrekt dan 16u15,
wordt aangerekend!

SPEELPLEIN ’T RAVOTTERKE
✔ALGEMENE INFO

De speelpleinwerking ‘t Ravotterke wordt georganiseerd op het speelplein aan de Stationsstraat 152.
Iedereen van 3 tot en met 14 jaar is er welkom om te
spelen en te ravotten. De monitoren steken verschillende spelletjes in elkaar, maar er is steeds mogelijkheid tot vrij spel.
En wat bij slecht weer? Dan hebben we met evenementenhal De Ark een indoor speelplein, vlakbij!
De werking van ’t Filoetje en ’t Ravotterke wordt op
elkaar afgestemd. Alle info vindt u op pagina 2.

✔WAT IS ER WANNEER?

Tijdens de zomervakantie is er speelpleinwerking:
• van maandag 6 juli tot en met vrijdag 17 juli
• van maandag 3 augustus tot en met
vrijdag 28 augustus

✔INSCHRIJVEN

• via de webshop Vrije Tijd: www.ardooie.be/inschrijvingen.
Daar vind je ook een nog wat meer uitgebreide info rond de kampthema’s.
• Na de inschrijving ontvangt u eerst een elektronische bevestiging. Daarna sturen we
u tevens een factuur. Deze dient vereffend te worden voor de vervaldatum, anders
wordt de inschrijving geschrapt.
• Bij annulatie van de inschrijving zonder geldige reden, zal een administratieve kost
aangerekend worden van:
- 50% van het deelnamegeld, indien annulering tot 1 week
voor aanvang van het sportkamp
-100% van het deelnamegeld, indien annulering binnen de week
voor aanvang van het kamp
• Geldige reden is: ziekte of kwetsuur, mits het voorleggen van een doktersattest.

✔AANSPREEKPUNT

Voor al uw vragen in verband met de kampen kun je steeds terecht bij
de gemeentelijke sportdienst: Sporthal De Ark - Melkerijstraat 2a, Ardooie - 051 57 50 20

In die periode zijn we elke weekdag open van
13u tot 18u30. Vrijdag sluiten we om 18u.
Inschrijven gebeurt tussen 13u en 14u.
Vanaf 14u starten de activiteiten.
Uitschrijven gebeurt bij voorkeur tussen 17u en 18u.
»
»
»
»
»

Week 1
Week 2
Week 5
Week 6
Week 7

Jungle fever
Olympische spelen
(Ge)zonde week
De Wereld op z’n kop
Op avontuur met het afvalmonster

Maandag 6 juli: summer kick-off!
Samen met IBO ’t Filoetje knallen we de zomer
op gang met speelkussens, animatie en lekkers!
Een gedetailleerd overzicht met toelichting van de
uitstappen en activiteiten wordt verspreid begin juni
en is beschikbaar tijdens de speelpleinwerking.
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✔TARIEF

Een namiddag ravotten kost € 3 per kind. De betaling verloopt per maand via factuur. Er is
dus geen cash geld nodig.
Voor ouders die bij IBO ’t Filoetje recht hebben op sociaal tarief, wordt dit doorgetrokken
naar de speelpleinwerking. Hiervan dient u zelf, voor de eerste inschrijving van de vakantie,
melding te maken bij de speelpleinwerking.

✔KOEK EN DRANK

In de prijs is 1 drankje én 1 stuk fruit of koek inbegrepen. Kraantjeswater is gratis en à
volonté beschikbaar. We vragen een hervulbare waterfles mee te brengen, genaamtekend.

✔INSCHRIJVEN

Indien u een account hebt in de webshop Vrije Tijd (zie pagina …), is er geen inschrijvingsformulier nodig.
Indien u geen account hebt, dan brengt u per kind een inschrijvingsformulier mee, de eerste
keer dat de kinderen naar de speelpleinwerking komen. U vindt de inschrijvingsformulieren
via www.ardooie.be/speelplein.
Nadat de kinderen ingeschreven zijn, moet er niet meer gereserveerd worden. Gewoon
langskomen tussen 13u en 14u, aanmelden bij de hoofdmonitor, en spelen maar!

✔AANSPREEKPUNT

GSM-nummer tijdens de werking: 0487 66 64 47
Jeugddienst: Tobias Callewaert - Polenplein 15, Ardooie - 051 74 40 40

IBO ’T FILOETJE ARDOOIE - KOOLSKAMP
✔ALGEMENE INFO

• ’t Filoetje is een Initiatief voor Buitenschoolse Opvang, georganiseerd door het gemeentebestuur en is erkend door Kind en Gezin.
• Een team van 12 vaste begeleid(st)ers en een coördinator staan in voor de dagelijkse
werking. Tijdens de vakantiewerking kunnen we beroep doen op extra vrijwilligers.
• Alle schoolgaande kinderen van het kleuter en het lager onderwijs, kunnen gebruik
maken van het opvanginitiatief als zij minstens aan minimum 1 van de 3 voorwaarden
voldoen en dit in volgorde van volgende prioriteiten:
1. het gezin woonachtig is op het grondgebied van Ardooie
2. de kinderen school lopen op het grondgebied Ardooie
3. één of beide ouders werken op het grondgebied van Ardooie
Wie enkel aan de derde voorwaarde voldoet, dient max. 3 dagen vooraf contact op te
nemen met ’t Filoetje om na te gaan of de bezetting het toelaat.
• Geef zoveel mogelijk vooraf het opvangschema van uw kind(eren) door.
• Meld bij aankomst aan de baliemedewerker of uw kind(eren) al dan niet aansluiten bij de
speelpleinwerking.
Locatie:
IBO ’t Filoetje Ardooie			
IBO ’t Filoetje Koolskamp
Kaaistraat 80				Klaverstraat 8
8850 Ardooie 			
8851 Koolskamp
051 65 76 64				
051 74 63 38

✔WAT IS ER WANNEER?

» Week 3 » 13-17 juli » Olympische spelen
» Week 8 » 17-21 augustus » Op avontuur met het afvalmonster
Tijdens de andere weken (fun weken) staat er geen thema centraal, maar worden elke dag
2 verschillende activiteiten aangeboden, aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen.
Deelname van de kinderen is hier geheel vrijblijvend. Af en toe is er ook een uitstap. Deze
worden vooraf aangekondigd. Indien de uitstappen betalend zijn, heeft u de vrije keuze om
uw kind al dan niet te laten deelnemen. Bij gratis uitstappen, gaan alle aanwezige kinderen
mee.
De laatste week staat de keuze van de kids centraal, want dan bepalen zij de activiteitenplanning! Het gedetailleerde vakantieprogramma zal in beide Filoetjes verkrijgbaar zijn.
Op woensdag centraliseren we de opvang in Filoe Koolskamp, wegens een gezamenlijke
activiteit of uitstap (m.u.v. de eerste week van augustus). Ook op 31 augustus sluiten we de
zomer af in filoe Koolskamp.
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✔TARIEF

De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfkosten met uitzondering van drank, soep
en eventueel betalende uitstappen die (vrijblijvend) worden aangeboden.
Het gemeentebestuur vraagt aan de ouders als vergoeding voor de opvang een financiële
bijdrage die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind en die conform is met de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering voor de IBO ’s d.d. 23/02/2001, gewijzigd op
10/10/2003 en de richtlijnen van Kind & Gezin.

» Bijdragen
Periode			
Minder dan 3 uur
Tussen 3 en 6 uur
Vanaf 6 uur			

Ouderbijdrage per kind
€ 3,00
€ 4,50
€ 9,50

Bij de gelijktijdige opvang van kinderen uit éénzelfde gezin op éénzelfde dag, wordt een
korting van 25 % verleend op de totale ouderbijdrage.
Bij laattijdige afhaling van het kind (na het einde van de opvanguren) krijgen de ouders
de eerste keer een verwittiging.
De volgende keren wordt een bedrag van € 15,00 per begonnen kwartier, per kind aangerekend om misbruiken te voorkomen.
Voor opvang van kinderen t.e.m. 12 jaar wordt een fiscaal attest uitgereikt. Dit wordt
opgemaakt door de coördinator en per post/mail bezorgd aan de betrokken gezinnen, op
voorwaarde dat alle rekeningen van het desbetreffende aanslagjaar betaald zijn.
Om de administratieve kosten te beperken voor de opmaak van facturen met kleine
bedragen, wordt pas een factuur opgemaakt vanaf € 10.
Het kan dus zijn dat u vb. pas na 3 maand een factuur van ons krijgt indien u kind niet veel
gebruik maakt van ’t Filoetje. Er wordt steeds een gedetailleerd overzicht bijgevoegd, zodat
u een correct overzicht krijgt van alle opvangmomenten.

✔OPVANG EN CATERING

• Er is elke dag opvang voorzien van 7u tot en met 18u30 (op vrijdag tot 18u).
• Algemene sluitingsperiode van ’t Filoetje:
ARDOOIE		
maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 31 juli
KOOLSKAMP
maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 7 augustus
• Elke woensdag centraliseren we de opvang in Koolskamp, dit in functie van de geplande
uitstappen. (m.u.v. de eerste week van augustus). Ook op 31 augustus sluiten we de
zomer af in filoe Koolskamp.
• Kinderen die ingeschreven zijn in ’t Filoetje, kunnen tijdens een extra sluitingsweek ook in
de andere vestiging terecht. Dit geldt ook als één vestiging open is wegens gezamenlijke
activiteit of uitstap.
• De kinderen brengen hun eigen lunchpakket (boterhammen, groentjes, fruit, yoghurtje…)
mee. Het lunchpakket kan bij aankomst afgegeven worden aan de balie. De begeleiding
plaatst deze dan in de koelkast. De traiteur zorgt voor dagverse soep (€ 0,50 /dag). Dit
wordt maandelijks afgerekend via de facturatie.
• De kinderen brengen zelf een tussendoortje (om 10u en/of om 16u) mee. Ook hier geen
snoep(repen), chocolade of chips meegeven.
• Drankjes (chocomelk, aardbeienmelk, fruitsap en multivitaminen sap) kunnen verkregen
worden tegen betaling (€ 0,50 /drankje). Dit wordt maandelijks afgerekend via de facturatie.
• Kinderen kunnen doorheen de dag (gratis) water drinken.
We vragen om een hervulbare, genaamtekende waterfles mee te geven.
• Kinderen kunnen, indien gewenst, ’s middags thuis eten. We vragen dan wel dat de kinderen afgehaald worden vóór 12u30, om een vlotte middagwerking te kunnen garanderen.

✔AANSPREEKPUNT

Tijdens de vakantieperiode kan u met uw vragen en opmerkingen terecht bij
de dienst kinderopvang: Ilse Archie - Polenplein 15, Ardooie - 051 74 40 40, m.u.v. vrijdag

» Sociaal tarief
Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief
gehanteerd worden. Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage (zie hierboven).
In zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de inkomens- en armoedesituatie van het gezin
daartoe aanleiding geeft, kan het gemeentebestuur gratis opvang toestaan. Het sociaal
tarief is enkel van toepassing bij inwoners van Ardooie en Koolskamp na opmaak van een
advies, opgemaakt door de sociale dienst van het OCMW en blijft maximum geldig voor de
duur van 1 jaar. Het sociaal tarief dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.
Het sociaal tarief is niet van toepassing op uitstappen of extra’s.

✔INSCHRIJVEN

Wie gebruik wil maken van ’t Filoetje dient min. 2 dagen voor het eerste opvangmoment
ingeschreven te zijn. Inschrijvingsmapjes zijn te verkrijgen via ’t Filoetje zelf, via de dienst
kinderopvang van het gemeentehuis, de plaatselijke basisscholen of via www.ardooie.be.
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KLEUTERKAMPEN
✔ALGEMENE INFO

We zorgen ervoor dat onze kleuters een aangename vakantie tegemoet gaan met themaweken vol crea, fantasie, spel en beweging.
Deze kampen zijn voor kinderen van 3 tot 7 jaar (1e, 2e en 3e kleuterklas).
We verdelen de deelnemers in leeftijdsgroepen en alle activiteiten worden aan de leeftijden aangepast. Op de kampplaats is er een pak materiaal aanwezig: een springkasteel,
sport- en spelbenodigdheden, een uitgebreide knutselkast enz. Iedere vrijdag is er een
slotshow waar de ouders op uitgenodigd worden.
De monitoren zijn minimum 19 jaar oud en student of afgestudeerd in een pedagogische of
didactische opleiding of gelijkgesteld door ervaring.
Locatie: GBS De Zonnebloem: ingang via Onze-Lieve-Vrouwstraat

✔WAT IS ER WANNEER?

» Week 1 » 6-10 juli » Ben je bang in het bos Grote Wolf?
Naar een boek van Jan De Kinder
Kleine en grote wolf gaan op verkenning in het bos. Grote wolf is er niet gerust in, hij ziet
overal gevaar. Kleine wolf probeert zijn papa moed in te praten en wandelt vrolijk voorop.
» Week 2 » 13-17 juli » De Gruffalo
Naar een verhaal van Julia Donaldson
Muis is op stap en komt achtereenvolgens Vos, Uil en Slang tegen, die allemaal zin hebben
in een lekker muizehapje. Muis kan hen echter telkens verschalken door hen te vertellen
over zijn zogezegde beste vriend: de verschrikkelijke Gruffalo. Tot hij echter die verschrikkelijke Gruffalo in het echt tegen het lijf loopt. Maar ook dan is Muis hem te slim af…
» Week 3 » 20-24 juli » Twinkelding de tandenfee
Naar het boek van Nick Ellsworth
Elke nacht verzamelt Twinkelding de tandenfee de melktanden die kinderen onder hun
kussen leggen. Soms duurt het heel lang voordat ze al die kleine tandjes heeft gevonden.
Tot Twinkeldings vriendinnetje Schaartje op een dag iets bedenkt waardoor Twinkeldings
werk veel makkelijker wordt.
Er is geen kamp op dinsdag 21 juli 2020.
» Week 4 » 27-31 juli » Max en de toverstenen
Naar een verhaal van Marcus Pfister
Op een rotseiland midden in de zee woont Max, de rotsmuis met zijn vrienden. Op een dag
vindt Max een prachtige fonkelende steen, die licht en warmte geeft. Hoe deze vondst het
leven van de rotsmuizen op het eiland verandert kom je in de loop van het kamp te weten...
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» Week 6 » 10-14 augustus » Pim Piloot
Naar een verhaal van Ruth Wielockx
Pim Piloot is dol op vliegtuigen. Voor elk klusje heeft hij er wel één. Een BUSVLIEGTUIG,
een VRACHTVLIEGTUIG, een DUBBELDEKKER, een HELIKOPTER ... Pim staat altijd klaar om
zijn vrienden vliegensvlug bij te staan. Elke dag opnieuw. En als hij even tijd heeft, haalt
Pim Piloot zijn favoriete vliegtuigje boven: zijn STUNTVLIEGTUIG! Dan wordt Pim een echte
stuntpiloot.
Als dat maar goed afloopt ...
» Week 7 » 17-21 augustus » Abracazebra
Naar een boek van Helen Docherty & Thomas Docherty
In het dorp Gaapvaak gaat het leven zijn gewone, saaie gangetje. Dag na dag...na dag...
na dag. Tot er plotseling een vreemde zebra het dorp komt binnengereden. Haar naam is
Abracazebra. Ze zet het dorpsplein op z’n kop met een magische goochelshow en vertelt
geweldige verhalen over plaatsen ver van Gaapvaak. De dieren zijn door het dolle heen.
Maar Geit niet. Hij ziet dat gekke gestreepte dier liever verdwijnen...

✔TARIEF EN INSCHRIJVEN

• Kostprijs is € 90 / kamp (week 3 = € 72).
Inschrijven via de webshop Vrije Tijd: www.ardooie.be/inschrijvingen.
• Na de inschrijving ontvangt u eerst een elektronische bevestiging. Daarna sturen we
u een factuur. Deze dient vereffend te worden voor de vervaldatum, anders wordt de
inschrijving geschrapt.
• Bij annulatie van de inschrijving zonder geldige reden, zal een administratieve kost aangerekend worden van:
- 50% van het deelnamegeld, indien annulering tot 1 week voor aanvang van het kleuterkamp
-100% van het deelnamegeld, indien annulering binnen de week voor aanvang van het
kleuterkamp
Geldige reden is: ziekte of kwetsuur, mits het voorleggen van een doktersattest.

✔OPVANG EN LUNCH

Er is elke dag opvang voorzien van 8u tot en met 17u30.
De activiteiten zelf starten om 9u en eindigen om 16u (iedereen aanwezig).
De kinderen brengen hun eigen lunchpakket en een tussendoortje mee.
De kinderen kunnen, indien gewenst, ’s middags thuis eten.

✔AANSPREEKPUNT

Tijdens de kampperiode kan u met uw vragen en opmerkingen terecht bij
de Jeugddienst, Tobias Callewaert: Polenplein 15, Ardooie - 051 74 40 40
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KIDSKAMPEN

✔TARIEF EN INSCHRIJVEN

✔ALGEMENE INFO

Door het succes van vorige jaren, breiden we de kidskampen uit. Deze kampen zijn voor
kinderen van 7 tot en met 9 jaar (1e, 2e en 3e leerjaar). Er is een gevarieerd en prikkelend
aanbod met spelactiviteiten, verhalen, bewegingsactiviteiten, muziek en beeldende activiteiten.
Locatie:
GBS De Zonnebloem, ingang via Onze-Lieve-Vrouwstraat, Ardooie

✔WAT IS ER WANNEER?

» Week 2 » 13-17 juli » Magic* Art
Deze week komen jullie terecht in dé magische wereld van kunst. We ontdekken de kunst
als ware het toverij. Met warmte laten we beelden krimpen, laten we kleuren op een
magische manier in en door elkaar lopen: zo ontstaan er betoverende werkjes. We laten
ons inspireren door tover- kunstenaars. Ze goochelen op doek en in de ruimte maken ze
verbluffende meesterwerken.
Zin om mee te tover- knutselen?
» Week 3 » 20 juli-24 juli » Pas geverfd
Niet aankomen, denk je dan. Of toch? In een museum niet, maar wel op deze vakantie.
Met verf, penseel en doek gaan we op verkenning bij enkele bijzondere kunstenaars, die
ons verrassen met minder gekende maar boeiende weetjes. Via een palet van technieken
en materialen leer je om zelf een heus schilderij te maken. Een stevige portie creativiteit en
durf zijn al voldoende om aan de slag te gaan.
» Week 6 » 10-14 augustus » Beestige kunst
Vreemde vogels, reuzebeesten, kleurrijke monsters… We verdiepen ons in de dierenwereld
en fantaseren over nieuwe wezens. We bekijken hoe andere kunstenaars dit doen en volgen hun voorbeeld. We tekenen zowel op papier, karton of maken dieren met verrassende
materialen. Kortom heb je zin om eens het beest uit te hangen in de kunstwereld dan ben
je deze week zeker op je plaats.
» Week 7 » 17 augustus-21 augustus » Piraten op schattenjacht
Al die willen te kaap’ren varen! Wie is er dapper genoeg om samen met mij de zeven
zeeën af te varen en op zoek te gaan naar de fabelachtige schat van “iehr atnap”? Ik heb
de schatkaart en enkel echte piraten mogen mee. Maar pas op: je zal stormen, haaien en
zeemonsters moeten trotseren!
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• Kostprijs is € 90 / kamp (week 3 = € 72).
Inschrijven via de webshop Vrije Tijd:
www.ardooie.be/inschrijvingen.
• Na de inschrijving ontvangt u eerst een elektronische bevestiging. Daarna sturen we u tevens
een factuur. Deze dient vereffend te worden voor
de vervaldatum, anders wordt de inschrijving
geschrapt.
• Bij annulatie van de inschrijving zonder geldige
reden, zal een administratieve kost aangerekend
worden van:
- 50% van het deelnamegeld, indien annulering
tot 1 week voor aanvang van het kidskamp
- 100% van het deelnamegeld, indien annulering
binnen de week voor aanvang van het kidskamp
Geldige reden is: ziekte of kwetsuur, mits het
voorleggen van een doktersattest.

✔OPVANG EN LUNCH

Er is elke dag opvang voorzien van 8u tot en met
17u30. De activiteiten zelf starten om 9u en eindigen om 16u (iedereen aanwezig).
De kinderen brengen hun eigen lunchpakket en een
tussendoortje mee. De kinderen kunnen, indien
gewenst, ’s middags thuis eten.

✔AANSPREEKPUNT

Tijdens de kampperiode kan u met uw
vragen en opmerkingen terecht bij
de Jeugddienst, Tobias Callewaert:
Polenplein 15, Ardooie - 051 74 40 40
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Save the date:

28 augustus
SUMMER’S OUT!

’t Filoetje
kinderopvang@ardooie.be
’t Ravotterke
jeugddienst@ardooie.be
Kleuterkampen
jeugddienst@ardooie.be
Sportkampen
sportdienst@ardooie.be
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