Wat te doen?
zomervakantie ‘19

Speelplein ’t Ravotterke
Kleuterkampen
Sportkampen
Kidskampen
Kinderopvang ’t Filoetje

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.
• Er is ’s avonds geen busvervoer terug naar ’t Filoetje. 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 2011 en vroeger sluiten ’s middags
automatisch aan bij de speelpleinwerking.
• Kinderen geboren na 2011 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*

TARIEF OPVANG
TUSSEN 3 EN 6 UUR:
Filoe: € 4,50 / € 3,37*
Speelplein: € 3,00
•••
Filoe + Speelplein:
€ 7,50 / € 6,37*

TARIEF OPVANG
VANAF 6 UUR:
Filoe: € 9,50 / € 7,13*
Speelplein: € 3,00
•••
Filoe + Speelplein:
€ 9,50 / € 7,13*

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. Het fiscaal attest van IBO
’t Filoetje wordt u toegestuurd. Het fiscaal attest van kampen en speelpleinwerking is te
downloaden via de webshop Vrije Tijd - mijn profiel - historiek en overzichten.
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).
Het attest is te downloaden via de webshop
Vrije Tijd - mijn profiel - historiek en overzichten.

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.

✔✔TER INFO:

• 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.
3

MAANDAG 1 JULI:
SUMMER KICK-OFF!

SPEELPLEIN ’T RAVOTTERKE
✔✔ALGEMENE INFO

SAMEN MET IBO ’T FILOETJE
KNALLEN WE DE ZOMER OP GANG!

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’s 2-3.

✔✔WAT IS ER WANNEER?

Tijdens de zomervakantie is er speelpleinwerking:
• van maandag 1 juli tot en met vrijdag 19 juli
• van maandag 5 augustus tot en met
vrijdag 30 augustus
In die periode zijn we elke weekdag open
van 13u tot 18u30. Vrijdag sluiten we om 18u.
Inschrijven gebeurt bij voorkeur tussen 13u en 14u.
Uitschrijven bij voorkeur tussen 17u en 18u.

✔✔ 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 a volonté beschikbaar.

✔✔ INSCHRIJVEN

Indien u een account hebt in de webshop Vrije Tijd (zie p. 3), 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!

• Er is geen speelpleinwerking op
donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart).
Eveneens is er geen speelpleinwerking op de dag
van de BinckBank Tour rit aankomst in Ardooie.
• Er is geen busvervoer op
vrijdag 16 augustus (beide Filoetjes gesloten).
»» Week 1
»» Week 2
»» Week 3
»» Week 6
»» Week 7
»» Week 8
»» Week 9

Filoe - farm
Fitness en wellness
Liefde voor muziek
Olympische spelen
Groen
Mission impossible
Disney

Een gedetailleerd overzicht met toelichting van de
uitstappen en activiteiten wordt verspreid begin juni
en is beschikbaar tijdens de speelpleinwerking.

✔✔ AANSPREEKPUNT

GSM-nummer tijdens de werking:
0487/66 64 47
Jeugddienst, Tobias Callewaert
Polenplein 15, 8850 Ardooie
051/74 40 40
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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, 3e kleuterklas en 1e leerjaar).
• 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,
Hemelstraat 14, 8850 Ardooie

✔✔WAT IS ER WANNEER?

»» Week 1 // 1-5 juli // Op stap in Berenland!
We beleven een fantasierijke week in het land van
de knuffelberen. We maken kennis met Goudlokje
en de drie beren, maken berenpap, zingen leuke
liedjes en leven ons uit tijdens grappige bewegingsactiviteiten! Een bereleuk kamp!
»» Week 2 // 8-12 juli // Later word ik ...
Smaak jij het verschil tussen bruin en wit
Heb je al eens een verband aangebracht
brief in een brievenbus gestopt? Bakker,
brandweerman? Deze week proberen we
beroepen uit!

brood?
of een
dokter,
allerlei

»» Week 3 // 15-19 juli // Sportpret!
Dit wordt een kampweek vol dolle sportpret! We
leren mikken met kooshballen, catchballen en
komeetballen. Tijdens een heus bewegingsverhaal
stappen we op loopski’s en balanceren we op
banken. Kortom een week vol sportuitdagingen.
Beweeg, loop, tik en spring jij mee?

»» Week 4 // 22-26 juli // Alles beweegt
Gaan jullie mee op stap met Oskar? We maken onze boot en reizen over het water, laten
onze luchtballon hoog in de lucht vliegen en onze auto mag rollen, rijden en botsen! Ga je
mee?
»» Week 5 // 29 juli-2 augustus // De olympische kleuterspelen
Tijdens deze sportieve week gaan we de olympische atleten achterna! Via spelletjes
oefenen we evenwicht, coördinatie, lenigheid en kracht en worden we een echte atleet.
Deelnemen is belangrijker dan winnen!
»» Week 8 // 19-23 augustus // Piraten van de zee!
Piratenmeisjes en -jongens zijn sterk en durven alles! Lopen, klimmen, klauteren en de zeilen hijsen. We volgen een piratenopleiding, zingen ons piratenlied uit volle borst en gaan
op avontuur. Schip ahoy!
»» Week 9 // 26-30 augustus // Circusavonturen
Vallen koorddansers vaak van het touw? Gaan circuskinderen ook naar school? Kom onze
circustent binnen en ontdek het allemaal!
Tijdens dit kamp leren de kleuters geen circustechnieken. Circus is deze week het thema
voor gevarieerde crea-, expressie-, sport- en spelactiviteiten.

✔✔TARIEF

Kostprijs is € 75/kamp. U ontvangt voor aanvang van het kamp een factuur. Deze dient vereffend te worden voor de vervaldatum, anders wordt de inschrijving geschrapt.
Info rond fiscale attesten en attest mutualiteit: zie p. 3

✔✔OPVANG EN LUNCH

•
•
•
•

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

✔✔INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vanaf woensdag 3 april 2019 om 12u
via de webshop Vrije Tijd: www.ardooie.be/inschrijvingen.

✔✔AANSPREEKPUNT

Tijdens de kampperiode kan u met uw vragen en opmerkingen terecht bij
de Jeugddienst, Tobias Callewaert
Polenplein 15, 8850 Ardooie - 051/74 40 40
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SPORTKAMPEN
✔✔ALGEMENE INFO

Ook tijdens de zomer van 2019 komt sportief jong
Ardooie weer ruimschoots aan zijn of haar trekken.
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 die het 3de kleuter tem 6de leerjaar doorlopen hebben (schooljaar ’18-’19).
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 // 1-5 juli // Omnisportkamp 1:
Sport-avonturiers (3de kleuter tem 6de leerjaar)
Wie is niet bang van een beetje avontuur? Tijdens
deze sportieve ontdekkingsreis maken we kennis
met heel wat gekende en minder gekende sporten.
Individuele sporten, ploegsporten, slagsporten,…
telkens aangepast aan de leeftijdscategorie.
Vier verschillende sporten per dag, ieder uur iets
anders. Geen tijd te verliezen, we vliegen van de ene
activiteit naar de andere.
Een supersporter hoef je heus niet te zijn, met een
beetje inzet maken we een hoop fun!
»» Week 2 // 8-12 juli // Omnisportkamp 2:
Run-Bike-Swim (3de kleuter tem 6de leerjaar)
Een gevarieerd sportkamp met de klemtoon op de
sporten van triatlon: zwemmen, fietsen en lopen.
We oefenen onze fietsvaardigheid aan de hand van
leuke fietsproeven, we scherpen de loopconditie
aan via allerhande loop- en tikspelen en we ravotten
tijdens het zwemmen.

Maar ook andere boeiende sporten komen ruim aan bod: balspelen, turnen,…
Iedere deelnemer voorziet zelf in een fiets (reglementair in orde) en een fietshelm. Fietsen
kunnen gedurende de ganse week veilig weggeplaatst worden in de sporthal.
»» Week 2 // 8-12 juli // Tienersportkamp (1ste tem 3de middelbaar)
Ook voor de leerlingen uit het middelbaar onderwijs is er een spetterende sportweek
voorzien. Tijdens een mega-cool tienersportkamp, boordevol sportactiviteiten op maat
van tieners, kun je samen met vrienden een heel toffe week beleven. Er staan ook enkele
verrassende sportuitstappen op het programma. Kortom, als het kriebelt, moet je… het
tienersportkamp volgen!
»» Week 8 // 19-23 augustus // Dans-sportkamp (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 Wingene.
Per dag worden er 2 sessies dans gegeven, afgewisseld met omnisport.
De danssessies worden gegeven door een gespecialiseerde lesgeefster.
»» Week 8 // 19-23 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.
»» Week 9 // 26-30 augustus // Specialisatiesportkamp (1ste tem 6de leerjaar)
Voor kinderen die zich wensen te bekwamen in 1 sportactiviteit, is er tijdens de laatste week
van de vakantie opnieuw een specialisatie-sportkamp. Kies je favoriete sport en word tegen
het einde van de week een echte krak in deze sportdiscipline. Je hoeft hier helemaal nog
niet bedreven in te zijn. We starten telkens vanaf beginner niveau en bouwen zo op naar
het einde van de week toe.
De gekozen sport wordt telkens een halve dag beoefend, de andere uren worden ingevuld
met omnisport. Op vrijdag maken we de afsluiter samen met de speelpleinwerking en de
buitenschoolse opvang ’t Filoetje.
De kinderen dienen een keuze te maken uit volgende sporten:
• 1ste tem 3de leerjaar: turnen of minivoetbal
• 4de tem 6de leerjaar: minivoetbal of slagsporten (oa tennis, badminton,…)
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✔✔TARIEF

Kostprijs is € 60/kamp. U ontvangt voor aanvang
van het kamp een factuur. Deze dient vereffend
te worden voor de vervaldatum, anders wordt de
inschrijving geschrapt. Info rond fiscale attesten en
attest mutualiteit: zie p. 3

✔✔DAGVERLOOP, OPVANG EN CATERING

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 bij
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).
Zowel voor aanvang van het kamp, als na afloop, is
er mogelijkheid tot opvang in de sporthal. Kinderen
kunnen in de sporthal terecht vanaf 7u30. Na de
sportdag is er opvang tot 18u.
Kostprijs: € 1 per opvangmoment (dus max. € 2/
dag). Een factuur hiervan wordt na het sportkamp
opgestuurd. LET OP! Elk kind dat vroeger aankomt
dan 8u45 en later vertrekt dan 16u15 wordt aangerekend.
Informatie over uitstappen, indien deze op het
programma staan, wordt de 1ste dag van het sportkamp meegegeven met de kinderen (vertrek- en
aankomstuur, wat mee te brengen,…).

✔✔INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vanaf woensdag 3 april 2019 om 12u
via de webshop Vrije Tijd:
www.ardooie.be/inschrijvingen.

✔✔AANSPREEKPUNT

KIDSKAMPEN
✔✔ALGEMENE INFO

• Door het succes van vorig jaar, voorzien we dit jaar kidskampen. Deze kampen zijn voor
kinderen van 7 tot en met 9 jaar. Er is een gevarieerd en prikkelend aanbod met spelactiviteiten, verhalen, bewegingsactiviteiten, muziek en beeldende activiteiten.
• Locatie: GBS De Zonnebloem, Hemelstraat 14, 8850 Ardooie

✔✔WAT IS ER WANNEER?

»» Week 4 // 22-26 juli // Natuuravontuur
Ken je het verschil tussen zaaien en planten? Waarom zijn bloemen zo kleurrijk? Herken jij
de smaak van basilicum of munt? We maken een blotevoetenpad, gaan op verkenning naar
buiten en ontdekken de geheimen van de groene wereld.
»» Week 5 // 29 juli-2 augustus // Podiumbeesten
Tijdens deze kampweek kruipen we het podium op. We roepen, fluisteren, brullen, zingen,
schreeuwen en vertellen verhalen. We maken een grappig decor, leren grimeren en maken
coole en hippe verkleedkleren!

✔✔TARIEF

Kostprijs is € 75/kamp. U ontvangt voor aanvang van het kamp een factuur. Deze dient vereffend te worden voor de vervaldatum, anders wordt de inschrijving geschrapt.
Info rond fiscale attesten en attest mutualiteit: zie p. 3

✔✔OPVANG EN LUNCH

•
•
•
•

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

✔✔INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vanaf woensdag 3 april 2019 om 12u via
de webshop Vrije Tijd: www.ardooie.be/inschrijvingen.

✔✔AANSPREEKPUNT

Tijdens de kampperiode kan u met uw vragen en opmerkingen terecht bij
de Jeugddienst, Tobias Callewaert
Polenplein 15, 8850 Ardooie - 051/74 40 40

Voor al uw vragen in verband met de kampen kun je
steeds terecht bij
de gemeentelijke sportdienst, Sporthal De Ark,
Joris Vandewynckele en Tom Vanelslander
Melkerijstraat 2a, 8850 Ardooie - 051/57 50 20
11

IBO ’T FILOETJE
ARDOOIE-KOOLSKAMP

✔✔WAT IS ER WANNEER?

✔✔ALGEMENE INFO

»» Week 1 // 1-5 juli // Filoe - Farm
»» Week 3 // 15-19 juli // Liefde voor muziek
»» Week 8 // 19-23 augustus // Mission Impossible

• 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.

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. 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. Uitzonderlijk zal er slechts één
vestiging open zijn, wegens een gezamenlijke activiteit of uitstap.

• ’t Filoetje is een Initiatief voor Buitenschoolse
Opvang, georganiseerd door het gemeentebestuur en is erkend door Kind en Gezin.

• 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,
wordt gevraagd om max. 3 dagen vooraf contact
op te nemen met ’t Filoetje Koolskamp 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
Kaaistraat 80		
8850 Ardooie 		
051/65 76 64		

IBO ’t Filoetje Koolskamp
Klaverstraat 8
8851 Koolskamp
051/74 63 38

• Maandag 1 juli: SUMMER KICK-OFF
Vanaf 13u15 sluiten we met alle filoetjes aan bij deze activiteit! We komen niet
meer terug naar de opvang. Afhalen van de kinderen gebeurt dus die namiddag
in ’t Ravotterke (ingang via evenementenhal De Ark, Melkerijstraat 2a).
• Vrijdag 30 augustus: SUMMER’S OUT (Speelplein - Sport - Filoe)
Samen met de sportdienst en ’t Ravotterke wuiven we de vakantie uit. Er zal dus
enkel werking zijn op het terrein van de speelpleinwerking (ingang via evenementenhal De Ark, Melkerijstraat 2a). Iedereen is dus welkom vanaf 7u tot 18u.
Wie over de middag aanwezig is, kan smullen van lekkere frietjes.
De prijs hiervoor bedraagt € 9,50 (frietjes/saus/frikandel en drankje incl.)

✔✔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 per begonnen
kwartier, per kind aangerekend om misbruiken te voorkomen.
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• 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.

• Elke woensdag centraliseren we de opvang in Koolskamp, dit in functie van de geplande
uitstappen.

• 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 over de
verschillende maanden.

• 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.

• 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 vorige pagina). 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.

• 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 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.
• 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.

✔✔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 de website
www.ardooie.be.

✔✔AANSPREEKPUNT

Tijdens de vakantieperiode kan u met uw vragen en opmerkingen terecht bij
de dienst kinderopvang, Ilse Archie
Polenplein 15, 8850 Ardooie - 051/74 40 40 - m.u.v. vrijdag

✔✔OPVANG EN CATERING

• Er is elke dag opvang voorzien
van 7u tot en met 18u30 (op vrijdag tot 18u).
• Algemene sluitingsperiode:
- ’t Filoetje Ardooie:
maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus
maandag 12 augustus t.e.m. vrijdag 16 augustus
- ’t Filoetje Koolskamp:
maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 9 augustus
donderdag 15 en vrijdag 16 augustus
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’t Filoetje
kinderopvang@ardooie.be
’t Ravotterke
jeugddienst@ardooie.be
Kleuterkampen
jeugddienst@ardooie.be

Save the date:

30 augustus
SUMMER’S OUT!
Speelplein - Sport - Filoe
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Sportkampen
sportdienst@ardooie.be

