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Hoe inschrijven?
Inschrijven

Via https://meulebeke.ticketgang.eu kan je inschrijven voor alle kampen. Inschrijven kan tot 5 dagen

op voorhand. Je kan ook altijd aan het loket van de sportdienst terecht indien het online niet lukt.

Algemene Info

Tijdens de vakantiewerking staan sport, spel en plezier centraal. Er is telkens een weekthema waar

diverse activiteiten aan gekoppeld worden. Bosspelen, waterspelen, knutselen, dans, sport,

zoektochten ... staan elke week op het programma. We gebruiken het volledige domein van Ter Borcht

als locatie voor de activiteiten zodat de kinderen op voldoende afstand kunnen spelen.

 

Activiteiten

De activiteiten gaan door tussen 9.00 uur en 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Inschrijven kan

per dag of per namiddag. De kinderen brengen zelf hun pet, zonnecrème, picknick, hapje(s) en

drankje(s) mee. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag trekken we naar het zwembad (onder

voorbehoud van de Coronaversoepelingen). Gelieve een zwemzak met het nodige zwemgerief te

voorzien.

 

Prijs

Een volledige dag kost € 12, een halve dag (namiddag) kost € 4,50.

 

Opvang

Er is opvang in het gebouw voorzien van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

(Er zal dit jaar geen rang zijn van en naar IBO 't Berenhuisje.)

 

Gelieve uw account op Ticketgang up-to-date te houden. (Waaronder medische aandachtspunten...)



Weekthema's en activiteiten

Week van 6 t.e.m. 10 juli: Ruimtevaartkamp

Week van 1 t.e.m. 3 juli: Olympische spelen

Zijn jullie klaar voor de meest spannende Olympische spelen aller tijden? Wie neemt de
overwinning mee naar huis? Welke spelers worden gekroond tot echte kampioenen?

Ontdek het allemaal tijdens de eerste week van de vakantiewerking.

Kennen jullie Buzz Lightyear? Of de hond Laika? Je leert ze allemaal kennen tijdens dit
coole ruimtevaartkamp. Versla alle ruimtewezens en wordt een echte astronaut!

Veiligheidsmaatregelen n.a.v. Covid-19
De vakantiewerking gaat door in bubbels van maximum 50 personen. (lesgevers, kinderen...)

De kinderen en lesgevers worden verdeeld in 3 bubbels. Elke bubbel heeft een eigen onthaal, een

eigen opvang, eigen spelruimtes en eigen materiaalboxen. (Een bubbel wordt één week

aangehouden. Er worden plaatsen voorzien voor daginschrijvingen.)

AANMELDEN: Iedereen meldt zich aan via de ingang Ter Borchtlaan! Jouw kind zal doorverwezen

worden naar de juiste bubbel. Er zullen kleurenroutes op de grond uitgetekend staan.

Wanneer je de route volgt, kom je aan bij het onthaal van jouw bubbel. Er zal een begeleider klaar

staan en daar kan je jouw kind uitzwaaien. Gelieve als ouder enkel in uiterste nood mee naar

binnen te gaan. De handjes worden dagelijks regelmatig ontsmet, ook bij aankomst en vertrek.

OPHALEN gebeurt op dezelfde manier: via ingang Ter Borchtlaan. Je haalt jouw kind op aan het

onthaal waar je het 's morgens hebt aangemeld. (Volg dezelfde kleurenroute.) Jouw kind zal klaar

zitten met zijn rugzak/jas bij zich.

Groene bubbel: onthaal in judozaal, kleedkamer 7 en 8 (peuter, kleuter 1 en 2)

Rode bubbel: onthaal in sporthal deel 1, kleedkamer 3 en 4 (kleuter 3, leerjaar 1 en 2)

Blauwe bubbel: onthaal in sporthal deel 3, kleedkamer 1 en 2 (leerjaar 3 t.e.m. 6 + secundair)

Probeer jouw kind een volledige week naar eenzelfde locatie (vakantiewerking, IBO 'tBerenhuisje,

thuis...) te sturen. Dit om zo weinig mogelijk inmenging met andere bubbels te hebben.

Opgelet: Breng uw kind niet naar de vakantiewerking als het 5 dagen voor de aanvangsdatum

ziekteverschijnselen vertoont of als het tijdens de vakantiewerking ziek wordt! 



Week van 17 t.e.m. 21 augustus: Ridders en prinsessen

Week van 24 t.e.m. 28 augustus: De wereld rond

Kan jij ook nooit blijven stil zitten als je muziek hoort? Dan is ons jaarlijks danskamp zeker iets voor
jou! Enkele uitstekende dansers maken samen met jou een schitterende danschoreografie. 

Opgelet: Inschrijven kan enkel per week.

Koffers gepakt, zonnebril in de hand en vakantiemodus aan! Vlieg samen met ons mee en ontdek alle
werelddelen. Op maandag trekken we door Amerika, dinsdag verkennen we Afrika, woensdag vliegen
we naar Azië, donderdag nemen we een kijkje in de wereld van Oceanië en op vrijdag keren we terug

naar onze thuisbasis Europa.

31 augustus: Back to school

Op 31 augustus vieren we de laatste vakantiedag met een groot feest! Party mee met Borre en laat de

laatste vakantiedag, de mooiste zijn.

Week van 24 t.e.m. 28 augustus: Danskamp

Wie leefde in een burcht? Hoe word je ridder? Waarom vochten ridders in toernooien? Woont de
prinses in de slottoren? Wie beschermt haar? Laat de ophaalbrug neer en ontdek de geheimen van

ridders en prinsessen.

Ben jij ook heel erg behendig met blokjes? Wie bouwt de hoogste toren of de meest
spectaculaire Legocreatie? Tijdens deze -korte- week vakantiewerking is het allemaal

mogelijk! Bouw je mee? Opgelet: geen vakantiewerking op 21 en 22 juli.

Week van 22 t.e.m. 24 juli: Legoland

Wie van jullie kan als eerste the big five spotten? Word je gek van het gebrul van een
leeuw? Of eerder gelukkig van de lange slurf van een olifant? Ontdek het allemaal tijdens

dit kamp.

Week van 13 t.e.m. 17 juli: Op safari


