d
n?
oe

zomervakantie ‘18

Wat
te

S p e e l p l e i n ’ t R av o tte r ke
P4
K l e u te r ka m p e n
P6
S p o r t ka m p e n
P10
K i n d e ro p va n g ’ t F i l o e t j e
P14

’T FILOETJE & ’T RAVOTTERKE … HAND IN HAND!
Het gemeentebestuur stimuleert de samenwerking tussen de speelpleinwerking en het IBO. Daarom is er volgende praktische en financiële
regeling voorzien:

• PRAKTISCHE REGELING

»» Op maandag, woensdag en vrijdag
- Ouders melden bij aankomst in ’t Filoetje of hun kind de hele dag in ’t
Filoetje blijft, of ’s middags aansluit bij de speelpleinwerking.
- Busvervoer wordt voorzien door het gemeentebestuur.
- Er is ’s avonds geen busvervoer terug naar ‘t Filoetje. Kinderen die
aansluiten bij de speelpleinwerking worden door de ouders afgehaald
aan het speelplein. Afhalen is mogelijk tussen 14u en 18u30.
»» Op dinsdag en donderdag
- Alle kinderen geboren in 2010 en vroeger (dus ouder), sluiten
‘s middags vanuit ’t Filoetje automatisch aan bij de speelpleinwerking.
- Busvervoer wordt voorzien door het gemeentebestuur.
- Er is ’s avonds geen busvervoer terug naar ‘t Filoetje. Kinderen worden door de ouders afgehaald aan het speelplein. Afhalen is mogelijk
tussen 14u en 18u30.
- Kinderen geboren na 2010 hebben op deze dagen de keuze om na
de middag aan te sluiten bij de speelpleinwerking of de hele dag in
’t Filoetje te blijven.

•

INFO

- dienst kinderopvang - 051 74 03 67
- jeugddienst - 051 74 40 40

• GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN

»» Maandag 2 juli: Summer kick-off op het speelplein
Vanaf 13u15 sluiten alle Filoetjes aan bij deze activiteit!
Afhalen van de kinderen gebeurt dus die namiddag in ’t Ravotterke (Stationsstraat 152).
»» Vrijdag 31 augustus: geen werking in de lokalen van ’t Filoetje
De speelpleinwerking, sportkampen en ’t Filoetje sluiten samen de vakantie af. Het wordt
een dag vol amusement. Iedereen is dus welkom vanaf 7u tot 18u. Wie over de middag
aanwezig is, kan smullen van lekkere frietjes. De dagprijs bedraagt € 9,50 middagmaal incl.
(frietjes/saus/frikandel en drankje) - inschrijven na 13u: € 3.
»» Donderdag 5 juli: Sportkriebels
Er is mogelijkheid voor de kinderen vanaf 8 jaar om vanuit ’t Filoetje deel te nemen aan
de “sportkriebels” die doorgaan in Brugge (i.s.m. de sportdienst). Vertrek aan de sporthal
voorzien om 9u, terugkomst rond 16u30. Er wordt een extra bijdrage gevraagd van € 9 /
deelnemer. Kinderen die deelnemen, komen niet meer terug naar de opvang. Afhalen van
de kinderen gebeurt dus die namiddag aan Sporthal De Ark (Melkerijstraat)
»» Tarief
Kinderen die vanuit ’t Filoetje aansluiten op de speelpleinwerking, hoeven geen cash geld
meer mee te brengen. Dit wordt verrekend via de factuur van ’t Filoetje, die fiscaal aftrekbaar is (€ 11,20/dag/kind).

• TARIEF
AANKOMST
OM 7U:
Filoe: € 9,50
Speelplein: € 3,00
•••
Filoe + Speelplein:
€ 9,50

AANKOMST
NA 7U30:
Filoe: € 4,50
Speelplein: € 3,00
•••
Filoe + Speelplein:
€ 7,50

AANKOMST
NA 10U30:
Filoe: € 3,00
Speelplein: € 3,00
•••
Filoe + Speelplein:
€ 6,00

- Drankjes en soep zijn niet inbegrepen in het opvangtarief van ‘t Filoetje.
- Drankje en versnapering zijn wel inbegrepen in het tarief van ‘t Ravotterke.
- In ‘t Filoetje geldt een korting van 25% bij gelijktijdige aanwezigheid
van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin.

3

SPEELPLEIN ’T RAVOTTERKE
• INFO

• ACTIVITEITEN

Een gedetailleerd overzicht met toelichting van de uitstappen en activiteiten is beschikbaar
begin juni. Een uitprint van de kalender is beschikbaar op het speelplein zelf.

De speelpleinwerking ‘t Ravotterke wordt georganiseerd op het speelplein aan de Stationsstraat 152.

»» Maandag 2 juli: Summer kick-off!
Samen met IBO ’t Filoetje knallen we de zomer op gang!

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 verhuizen we naar evenementenhal De Ark,
vlakbij!

»» 2-6 juli: Camping ’t Ravotterke

GSM-nummer tijdens de werking: 0487 66 64 47.

• OPENINGSUREN: nu open tot 18u30

De volledige zomervakantie is er speelpleinwerking. Vanaf maandag 2
juli tot en met vrijdag 31 augustus kan je van 13u tot 18u30 ravotten.
Er is geen speelpleinwerking op woensdag 15 augustus (O.L.V.
Hemelvaart) en donderdag 16 augustus (aankomst BinckBank tour).

• TARIEF

Toegang bedraagt € 3 per halve dag per kind. In deze prijs is 1 drankje
én 1 stuk fruit of koek inbegrepen.
De betaling verloopt per maand via factuur.

• INSCHRIJVEN

Er kan dagelijks ingeschreven worden, dit moet niet vooraf gemeld worden. Inschrijven gebeurt bij voorkeur van 13u tot 14u. Kinderen worden
bij voorkeur afgehaald tussen 17u tot 18u.
Het is noodzakelijk dat er per kind een afzonderlijk inschrijvingsformulier ingevuld wordt.
U vindt de formulieren via www.ardooie.be/speelplein. Dit inschrijvingsformulier mailt u door naar jeugddienst@ardooie.be of brengt u mee de
eerste keer dat u naar het speelplein komt.

»» 9-13 juli: De buurtpolitie
Wie ontsnapt uit de escaperoom? Kunnen de leerlingen van onze politieschool de boeven
vangen met hun laserguns? Of moeten de rechercheurs komen helpen? Spanning troef tijdens deze themaweek. Ardooie zal alvast nog nooit zo veilig geweest zijn!
»» 16-20 juli: K3 loves you
We verwelkomen de meiden van K3 in Ardooie. En ook het speelplein is volledig in de ban!
Oma’s aan de pina coladas en 10.000 kusjesdagen. Of was het andersom?
»» 23-27 juli: Fons de spons
Een spons is ongetwijfeld het meest onderschatte spelmateriaal. Ontdek sponsbal, spons-osmitto, sponsenrace, sponsbob, verfspons, … en je kan er mee poetsen ook!
»» 30 juli - 3 augustus: Superhelden
De schurken overvallen het speelplein en hebben alle superhelden gevangen genomen.
Gelukkig helpen de kinderen om de superhelden te bevrijden uit de gevangenis. Misschien
krijgen we in ruil wel hun superkrachten…
»» 6-10 augustus: Bevende otter en dappere mus
We worden cowboy en indiaan, opperhoofd van onze eigen tipi! Wat is jouw totemnaam?
Wie wordt de grootste krijger? Herken jij de rooksignalen?
»» 13-17 augustus: Prietpraat piraat
Kapitein Prietpraat neemt ons mee om te zoeken naar de schatkist van zijn overgrootvader.
Van stuurboord naar bakboord, van de veilige baai tot de woeste zee. Op zijn boot maak je
ongelofelijke verhalen mee!
»» 20-24 augustus: Later als ik groot ben…
»» 27-31 augustus: Circus Ravotto
De circusdirecteur daagt je uit! Wie is de beste leeuwentemmen? Wie is de grootste clown?
En gaan we nu echt messenwerpen? Iedereen welkom bij Circus Ravotto!
»» Vrijdag 31 augustus
Samen met de kinderen van de sportkampen en de Filoetjes zoemen we de zomer uit. Het
orgelpunt van een top-zomer. Nog één grote slotactiviteit, want maandag is het ‘back to
school’!
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KLEUTERKAMPEN
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.
De monitoren zijn minimum 19 jaar oud en student of afgestudeerd in
een pedagogische of didactische opleiding of gelijkgesteld door ervaring.

• ACTIVITEITEN
»» Maandag 2 juli tem vrijdag 6 juli 2018
»» Onderwaterwonderwereld
We maken een kleurrijke onderwaterwereld en maken kennis met de mooiste vis uit de zee!
We volgen een walvis en spelen mee met de dolfijnen. Duik je mee?
»» Maandag 9 juli tem vrijdag 13 juli 2018
»» Het sprookjesbos
Er was eens... een fantastisch sprookjesbos! Al huppelend ontdekken we elke dag een nieuw
sprookje. We knutselen, zingen, dansen en spelen er op los.

• TARIEF

»» Maandag 23 juli tem vrijdag 27 juli 2018
»» Prinsessen en ridders
Reis jij mee naar ons kasteel? Word je een dappere ridder of ben je liever een elegante
prinses? We zetten ons kroontje of helm op en stappen onder de torenpoort! We houden
ook een groots ridderfeest, dus spring maar op je (stok)paard en kom erbij.

Voor minder dan € 10 op kamp:
Fiscaal aftrekbaar bedrag = € 56 (€ 11,20 per dag): het attest ontvangt
u in 2019.
Tussenkomst mutualiteit +/- € 10: het formulier kan u aanvragen bij uw
ziekenfonds en na het kamp laten invullen door de jeugddienst.

»» Maandag 30 juli tem vrijdag 3 augustus 2018
»» Geuren, kleuren en smaken
Ben jij een kleurentovenaar? Heb je al eens een schilderij gemaakt dat je kan ruiken?
Herken jij de smaak van een appel? We maken kennis met verschillende kleuren, ruiken
de lekkerste dingen en gaan op zoek naar verschillende smaken. Kom mee op ontdekking?

• LOCATIE

GBS De Zonnebloem, Hemelstraat 14, 8850 Ardooie
€ 75 / kamp (week van 13 augustus: € 60 / kamp)

• OPVANG

Er is elke dag opvang voorzien van 7u45 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.

»» Maandag 13 augustus tem vrijdag 17 augustus (geen kamp op 15 augustus)
»» Kriebeltenen
Huppelen, hinkelen of heffen? Springen, samen spelen of schaterlachen? Tijdens deze week
bewegen we er op los! We laten onze parachute waaien, gooien onze ballonnen zo hoog
mogelijk in de lucht en zwieren met zwaailinten. Doe je mee?

• INSCHRIJVINGEN

Inschrijven kan vanaf maandag 2 april 2018 via www.ardooie.be/
inschrijvingen. Daar vindt u alle info omtrent inschrijving en betaling.
Alle inschrijvingen en betalingen dienen vooraf te gebeuren en zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid van de plaatsen.

• AANSPREEKPUNT TIJDENS HET KAMP

»» Maandag 20 augustus tem vrijdag 24 augustus 2018
»» Op reis door de keuken
Deze week goochelen we met keukengerei! Ballen verzamelen in de roerzeef, hockey spelen
met de pollepel en ballen grijpen met de spaghettitang. Draai een kopje rond je pink en
laat een schoteltje balanceren op je hand. Je kan het zo gek niet bedenken of wij doen het!

Tijdens de kampperiode kan u met uw vragen en opmerkingen terecht
bij de Jeugddienst, Tobias Callewaert, Polenplein 15, 8850 Ardooie, telefoonnummer 051/74 40 40.
Hier kan u ook terecht voor het invullen van deelname attesten, attesten van de mutualiteit en fiscale attesten.
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MIDZOMERKAMPEN
Wie opvang zoekt tijdens het bouwverlof, kan terecht bij deze midzomerkampen. Deze kampen zijn voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar.

• LOCATIE

• ACTIVITEITEN
»» Maandag 23 juli tem vrijdag 27 juli
»» Magiërs en mysteries
Welkom in de wondere wereld van de magiërs! We lezen ultra geheime
boodschappen, maken onze eigen optische illusies en ontdekken de geheimen van een
magiër. Na deze week ziet alles er anders uit!

GBS De Zonnebloem, Hemelstraat 14, 8850 Ardooie

• TARIEF

€ 75 / kamp
Voor minder dan € 10 op kamp:
Fiscaal aftrekbaar bedrag = € 56 (€ 11,20 per dag): het attest ontvangt
u in 2019.
Tussenkomst mutualiteit +/- € 10: het formulier kan u aanvragen bij uw
ziekenfonds en na het kamp laten invullen door de jeugddienst.

»» Maandag 30 juli tem vrijdag 3 augustus
»» Kunst = kinderspel!
Een kunstzinnig portret, een eigen stripverhaal, een zelfgemaakt muziekinstrument of een
menselijk standbeeld. Niets is te gek! We ontdekken kunst door te proeven van verschillende thema’s binnen allerlei kunsttakken. Het ene moment toeschouwer, het volgende
moment zelf kunstenaar! Duik je mee in ons kunstbad?

• OPVANG

Er is elke dag opvang voorzien van 7u45 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.

• INSCHRIJVINGEN

Inschrijven kan vanaf maandag 2 april 2018 via www.ardooie.be/
inschrijvingen. Daar vindt u alle info omtrent inschrijving en betaling.
Alle inschrijvingen en betalingen dienen vooraf te gebeuren en zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid van de plaatsen.

• AANSPREEKPUNT TIJDENS HET KAMP

Tijdens de kampperiode kan u met uw vragen en opmerkingen terecht
bij de Jeugddienst, Tobias Callewaert, Polenplein 15, 8850 Ardooie, telefoonnummer 051/74 40 40.
Hier kan u ook terecht voor het invullen van deelname attesten, attesten van de mutualiteit en fiscale attesten.
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SPORTKAMPEN
• OVERZICHT:

De Ardooise kinderen krijgen opnieuw volop de kans om hun zomervakantie op een sportieve manier in te vullen. Niet minder dan 6 sportkampen, verdeeld over 4 weken, staan op het programma. Er zit dus
zeker ook iets voor jou tussen!
Week 02/07 tem 06/07
			
Week 09/07 tem 13/07
			
			
Week 09/07 tem 13/07
			
Week 20/08 tem 24/08
			
Week 20/08 tem 24/08
			
Week 27/08 tem 31/08
			

Zomer omnisportkamp 1 “vlieg erin!”		
3de kleuter t/m 6de leerjaar
Zomer omnisportkamp 2
“bike-fun en omnisport”
3de kleuter t/m 6de leerjaar
Tiener sportkamp
1ste t/m 3de middelbaar
Balsportkamp
1ste t/m 6de leerjaar
Danskamp
1ste t/m 6de leerjaar
Specialisatiesportkamp
1ste tem 6de leerjaar

• OMNISPORTKAMP 1: “VLIEG ERIN!”

Het ideale kamp voor kids die de vakantie op een sportieve manier en
samen met de vriendjes wensen in te zetten. Geen tijd te verliezen, we
vliegen van de ene activiteit naar de andere. Proef tijdens deze sportweek van heel wat verschillende sporten:
individuele sporten, ploegsporten, slagsporten,… telkens aangepast aan
de leeftijdscategorie. 4 Verschillende sporten per dag, ieder uur iets
anders. Zo gaan we ons zeker niet vervelen. Een “super” sporter hoef je
echt niet te zijn, met een beetje inzet maken we immers een hoop fun!
Met op vrijdag deelname aan RSOlympics voor de oudste groep.
»» Voor wie?
		
		
		
»» Datum?
»» Tarief?
		

Voor leerlingen 3de kleuter t/m het 6de leerjaar
(schooljaar ‘17-’18). De kinderen worden ingedeeld in
kleinere groepjes volgens leeftijd, zodat iedereen bij
zijn vriendjes en leeftijdsgenoten zit.
Week 2 tem 6 juli
€ 60. Er is € 5 korting voor het 2de/3de kind uit
hetzelfde gezin. Maximum 80 deelnemers.

• OMNISPORTKAMP 2: “BIKE-FUN EN OMNISPORT”

Dit omnisportkamp staat deels in het teken van de fiets. Als wielergemeente bij uitstek
kan een fietskamp in Ardooie dan ook niet ontbreken. Niet alleen oefenen we dagelijks de
fietsvaardigheid in aan de hand van leuke parcours, ook verkennen we meermaals de streek
in en rond Ardooie. Naast fietsen komen er uiteraard ook andere boeiende sporten ruim
aan bod, zoals verschillende balsporten, turnen,… Iedere deelnemer voorziet zelf in een
fiets (reglementair in orde, zodat we veilig de weg op kunnen) en fietshelm! Fietsen kunnen
gedurende de ganse week veilig opgesteld worden in de sporthal.
»» Voor wie?
		
		
»» Datum?
»» Tarief?
		

Voor leerlingen 3de kleuter t/m het 6de leerjaar (schooljaar ‘17-’18).
De kinderen worden ingedeeld in kleinere groepjes volgens leeftijd,
zodat iedereen bij zijn vriendjes en z’n leeftijdsgenoten zit.
Week 9 tem 13 juli
€ 60. Er is € 5 korting voor het 2de/3de kind uit hetzelfde gezin.
Maximum 60 deelnemers.

• TIENER - SPORTKAMP

Ook de leerlingen uit het middelbaar onderwijs komen deze zomer aan hun trekken!
Tijdens een mega-cool tienersportkamp, boordevol sportactiviteiten op maat van tieners,
kun je samen met vrienden een heel toffe en sportieve week beleven. Er staan ook enkele
verrassende sport-uitstappen op het programma. Kortom, als het kriebelt, moet je… het
tienersportkamp volgen!
»» Voor wie?
»» Datum?
»» Tarief?
		

Leerlingen van het 1ste tem 3de middelbaar (schooljaar ‘17-’18)
Week 9 t/m 13 juli
€ 60. Er is € 5 korting voor het 2de/3de tiener uit hetzelfde gezin.
Maximum 20 deelnemers.

• DANS - SPORTKAMP

Een sportkamp voor de echte dansfanaat! De ganse week wordt er geoefend op verschillende muziekgenres en werken we aan een choreografie, die we op vrijdag 24 augustus tijdens een heuse summerdance-show dienen naar voor te brengen. Dit is een danswedstrijd
tussen 10 gemeenten. Vorige jaren behaalden we hier steeds een mooi resultaat, aan jullie
om te bevestigen!
Per dag worden er 2 sessies dans gegeven, afgewisseld met omnisport.
De danssessies worden gegeven door een gespecialiseerde lesgeefster.
»» Voor wie?
»» Datum?
»» Tarief?
		

Leerlingen 1ste tem 6 de leerjaar (schooljaar ‘17-’18)
Week 20 tem 24 augustus
€ 60. Er is € 5 korting voor het 2de/3de kind uit hetzelfde gezin.
Maximum 40 deelnemers.
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• BALSPORTKAMP

Voor de liefhebbers van balsporten is er deze zomer opnieuw een leuke
balsportweek. We verdiepen ons in de meest gekende balsporten:
(mini-)voetbal, handbal, basketbal, volleybal, hockey, tennis… Alles
komt aan bod. Zo leren we allerhande kunstjes met de bal, jongleren,
balgevoel bijbrengen,… maar ook samenspelen en teamgeest via allerhande spel- en wedstrijdvormen.
»» Voor wie?
»» Datum?
»» Tarief?
		

Leerlingen 1ste tem 6 de leerjaar (schooljaar ‘17-’18)
Week 20 t/m 24 augustus
€ 60. Er is € 5 korting voor het 2de/3de kind uit
hetzelfde gezin. Maximum 30 deelnemers.

•

SPECIALISATIE - SPORTKAMP

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 sportweek een echte
krak in deze sportdiscipline! Je
hoeft helemaal nog niet bedreven
te zijn in deze sport, 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, tijdens de andere
uren worden omni - sporten gegeven. Op
vrijdag maken we de afsluiter samen met de
speelpleinwerking en de buitenschoolse opvang
’t Filoetje.
De kinderen dienen een keuze te maken uit de volgende sporten:
- 1ste t/m 3de lj: Turnen of minivoetbal
- 4de t/m 6de lj : Minivoetbal of slagsporten (o.a. badminton, tennis,…)
»» Voor wie?
»» Datum?
»» Tarief?
		

Leerlingen 1ste tem 6 de leerjaar (schooljaar ‘17-’18)
Week 27 t/m 31 augustus
€ 60. Er is € 5 korting voor het 2de/3de kind uit
hetzelfde gezin. Maximum 60 deelnemers.

• BELANGRIJKE INFO VOOR ALLE SPORTKAMPEN

»» DAGVERLOOP?
De sportkampen lopen van 9u15 tot 12u en van 13u15 tot 16u. Wie over de middag naar
huis wil gaan eten, kan dit gerust (niet mogelijk indien we op daguitstap zijn). De blijvers
kunnen voor de picknick in de cafetaria van de sporthal terecht. De kinderen krijgen er een
drankje aangeboden (inbegrepen in het deelnamegeld).
»» INSCHRIJVEN?
Inschrijven doe je liefst via email op adres: t.vanelslander@ardooie.be
of sportdienst@ardooie.be met vermelding van alle nodige gegevens:
- Naam deelnemer(s)
- Leerjaar deelnemer(s)
- Vermelding voor welk(e) sportkamp(en) wenst ingeschreven te worden
- Facturatiegegevens: naam ouder(s), adres, eventueel telefoonnummer
Uiteraard kun je ook terecht op de sportdienst zelf.
Sporthal De Ark, Melkerijstraat 2a, 8850 Ardooie, tel 051 57 50 20.
Inschrijven kan ten laatste tot 1 week voor aanvang van het desbetreffende sportkamp of
tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Volzet = volzet.
»» BETALING?
Na inschrijving volgt vanuit de sportdienst een bevestiging van inschrijving. Later zal u een
factuur tot betaling toegestuurd worden. Na overschrijving is de inschrijving definitief.
Wat is inbegrepen: Deskundige begeleiding door leerkrachten Lichamelijke opvoeding of
stagiairs in dezelfde richting , middagopvang in de cafetaria met een drankje, alle vervoer
en inkomgelden voor de activiteiten die niet in de Ark plaatsvinden,… Ieder kind is tijdens
het sportkamp verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen (ook bij uitstappen).
»» OPVANG?
Zowel voor aanvang van het sportkamp, 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 hiervoor wordt na het
sportkamp opgestuurd. LET OP! Elk kind dat vroeger aankomt dan 8u45 en later vertrekt
dan 16u15 wordt aangerekend.
»» UITSTAPPEN?
Informatie over de uitstappen (vertrek- en aankomstuur, wat mee te brengen,…) wordt de
1ste dag van het sportkamp meegegeven met de kinderen.
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KINDEROPVANG ’T FILOETJE
’t Filoetje is een Initiatief voor Buitenschoolse Opvang, georganiseerd
door het gemeentebestuur en is erkend door Kind en Gezin. ’t Filoetje
voorziet opvang voor en na de schooluren, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties.
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.

• LOCATIES

Ardooie: Kaaistraat 80, 8850 Ardooie - 051 65 76 64
Koolskamp: Klaverstraat 8, 8851 Koolskamp - 051 74 63 38
- We zijn dagelijks open vanaf 7u, tot 18u30 (op vrijdag tot 18u).
- De dienst kinderopvang is van maandag tot donderdag telefonisch
bereikbaar: 051 74 03 67 of via kinderopvang@ardooie.be

• SLUITINGSPERIODE

- Ardooie: maandag 23 juli t/m vrijdag 3 augustus
+ woensdag 15 augustus
- Koolskamp: maandag 23 juli t/m woensdag 15 augustus
- OPGELET: donderdag 16 augustus is Filoe Ardooie gesloten wegens de
organisatie van de Binckbank-tour. Filoe Koolskamp is wel open!
- Elke woensdag centraliseren we de opvang in Koolskamp, dit in functie van de geplande uitstappen. Filoetjes vanuit Ardooie kunnen ook
daar terecht!
- Kinderen die ingeschreven zijn in Koolskamp, kunnen tijdens de extra
sluitingsweek ook in Ardooie terecht. Dit geldt ook als één vestiging
open is wegens gezamenlijke activiteit of uitstap.

- Geef zoveel mogelijk vooraf het opvangschema van uw kind(eren) door te geven.
- Wie zijn/haar kinderen niet afhaalt vóór 12u30, wordt gevraagd om een lunchpakket te
voorzien. Dit voor een vlotte middagwerking. Wij voorzien verse soep.
- Drankjes kunnen vrijblijvend à € 0,50/stuk verkregen worden (in de voor- en namiddag).
Een eigen drankje van thuis mag ook steeds (GEEN FRISDRANK). Ouders voorzien zelf in
een 10- en vieruurtje (koek, stuk fruit, … GEEN SNOEP).

• WAT VALT ER TE BELEVEN?

»» Themaweek 1: 02-06/07: Camping Filoe
»» Themaweek 2: 16-20/07: K3 loves you
»» Themaweek 3: 20-24/08: Later als ik groot ben…
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.
Tijdens 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. Dit wordt u tijdig meegedeeld.

• SAMENWERKING MET DE SPEELPLEINWERKING ‘T RAVOTTERKE

zie p. 3

• TARIEF EN INSCHRIJVINGEN

- ’t Filoetje biedt opvang aan schoolgaande kinderen uit het kleuter en
lager onderwijs. Kinderen die op het grondgebied Ardooie wonen of
er school lopen, genieten voorrang. Kinderen van ouders die enkel
werken op grondgebied Ardooie, worden gevraagd om gebruik te
maken van de vestiging in Koolskamp.
- 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.
- 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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Filoe
dienst kinderopvang
kinderopvang@ardooie.be
Sportkampen
sportdienst
sportdienst@ardooie.be
Kleuterkampen
jeugddienst
jeugddienst@ardooie.be

‘t Ravotterke
jeugddienst
jeugddienst@ardooie.be
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