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Kinder- &
jeugdaanbod
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Voor een aantal activiteiten is er voor- en naopvang voorzien. Soms ter plaatse en soms via
Stekelbees. Vergeet niet om hiervoor apart afspraken te maken met Stekelbees.

Vergeet bij dagactiviteiten zeker geen lunchpakket mee te geven. Een stuk fruit/koek en
drankje mag ook altijd mee in de rugzak.

Activiteiten met het logo van Kris de Inktvis zijn ook toegankelijk voor kinderen
en jongeren met een mentale en/of fysieke beperking. We voorzien dan de
nodige extra begeleiding.

De verkoop van de activiteiten start op maandag 23 januari om 18.30 uur.

In deze brochure kan je alle kinder- en jeugdactiviteiten terugvinden die worden
georganiseerd door de dienst vrije tijd. Tijdens de zomer is er opnieuw hard gewerkt
om een leuk en gevarieerd aanbod samen te stellen.
Inschrijven kan, tenzij anders vermeld, via www.brecht.be/vrije-tijd of via 03 660 28 30.

PRAKTISCHE INFO

• Opgelet: enkel voor
inwoners van Brecht

• Personen met een
schuldenlast

• Gezinnen met een
laag inkomen

• Gerechtigden op
een verhoogde
tegemoetkoming
van de ziekte- en
invaliditeitsuitkering

80% KORTING:
WIE HEEFT HIER
RECHT OP?
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Het vrijetijdsteam

Tot binnenkort!

Verschillende vrijetijdsdiensten
slaan de handen in elkaar om de
Brechtse jeugd een boeiende tijd
te bezorgen. Van verveling geen
sprake na het lezen van deze
brochure vol doe -en UiTtips.
Hebt u thuis (b)engeltjes tussen
3 en 18 jaar rondlopen met
serieuze speelkriebels? Kies
samen met hem of haar uit
ons uitgebreid aanbod in deze
brochure.

Kinderen verdienen het om hun
vleugels UiT te slaan in eigen
gemeente. ‘Vlieg er eens UiT’
is dan ook het motto van deze
brochure.

Vlieg er eens Uit!

Bibliotheek: info@bibliotheekbrecht.be

Sportdienst: sportdienst@brecht.be

Cultuurdienst: cultuurdienst@brecht.be

Jeugddienst: jeugddienst@brecht.be

Voor extra vragen kan je ook contact opnemen met de
organiserende dienst. Opgelet, we kunnen geen reservaties of
inschrijvingen via mail verwerken.
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GRATIS
PROEFLES OP
18 JANUARI 2017
IN SPORTHAL
DE ZANDBERGEN
INSCHRIJVEN
VERPLICHT!

SPORT

Elke donderdag
vanaf 25 januari 2017
13.30 tot 14.30 uur
Sporthal KKI,
Bethaniënlei 5, Sint-Job
€ 25, 15 lessen
3-5 j
Beschikbare plaatsen: 16

Opgelet: inschrijvingen zijn al geopend.

Elke donderdag
vanaf 2 februari 2017
16.15 tot 17.15 uur
GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9, Brecht
€ 25, 15 lessen
4-6 j
Beschikbare plaatsen: 16

Multimove is een gevarieerd en uitdagend bewegingsprogramma
voor jonge kinderen waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van 12
bewegingsvaardigheden. Plezier staat hierbij centraal! Het voordeel van
Multimove is dat er niet één sport centraal staat, maar alle bewegingen
die nu en later nodig zijn, komen reeds aan bod. Springen, gooien, kruipen
en heffen op, onder, door verschillende hindernissen… Je kind zal zich
zeker niet vervelen!

MULTIMOVE

Elke donderdag
vanaf 25 januari 2017
14.30 tot 15.30 uur
Sporthal KKI,
Bethaniënlei 5, Sint-Job
€ 25, 15 lessen
6-8 j
Beschikbare plaatsen: 16
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In het kinderlaboratorium komen jonge kinderen op speelse wijze in aanraking met eenvoudige technieken en natuurkunde. Heel alledaagse dingen als een draaiboor, een katrol
of iets dat scharniert, worden plots fascinerende speeltjes.
Centrale figuur is het animatiemannetje Joepie Tjoep. Word Joepie’s vriendje en kom
mee spelen, leren en ontdekken.

KINDERLABORATORIUM

Opgelet: inschrijvingen zijn
al geopend.

2,5-5 j

€ 5 per persoon

GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9

10.00 uur (volzet) & 11.30 uur

zondag 29 januari 2017

WORKSHOP
(GROOT)OUDER & KIND
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Opnieuw gaan we op ontdekking met onze tablet om met nog meer
nieuwe teken-apps te leren werken.

TEKENEN MET TABLETS VERVOLG

Beschikbare plaatsen: 12

8-10 j

Gratis

GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9

14.00 tot 16.00 uur

woensdag 8 februari 2017

WORKSHOP
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Beschikbare plaatsen: 10

4-8 j

€ 10 per duo

GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9

10.00 tot 12.00 uur

zondag 12 februari 2017

workshop
(groot)ouder & kind

We werken steeds in duo bij deze workshops.
Koek en drankje inbegrepen.

Een leuke vakantie voor ons hele lijf! In een slimme mix van
yogaspelletjes, ldieke massages, verhalen en ontspanning maken we
samen een reis door de wereld van yoga. Onbewust werken we zo aan
een correcte lichaamshouding, kracht, lenigheid, stabiliteit en coördinatie.
Via de fysiek-creatieve opdrachten wordt er bovendien gewerkt aan onze
zelfbeheersing, vertrouwen, concentratie en welbevinden.

OP (YOGA)VAKANTIE MET OPA
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Opgelet:
inschrijvingen zijn
al geopend.

3-6 j

€ 5 per persoon

GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9

15.00 uur

zondag 19 februari 2017

THEATER

Het Sprookje van Koen en zijn Buurvrouw.
Koen woont alleen in nummer 9. Hij heeft jaren naast de botsauto’s gestaan met loeiharde
muziek in zijn oren en is er ziek van geworden. Nu heeft hij een huis en een tuin, een
appelboom en een perenboom, drie eendjes en een hond. Koen gaat elke ochtend door de
tuin wandelen tot aan de brievenbus. Hij heeft geen postpakje. Hij eet een appel en luistert
naar de eendjes. Koen eet vooral Aiki Noedels en drinkt Heineken. Het komt goed met
Koen.

THEATER FROEFROE: BAMBOLE
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Ben je tussen 10 en 18 jaar en wil je graag eens skiën of snowboarden op
echte sneeuw? Je kan al skiën of snowboarden? Dan is dit het moment
om je kunsten wat bij te schaven. Ook als je nog nooit op latten of een
board hebt gestaan, ben je bij ons aan het juiste adres.

SKI- EN SNOWBOARDDAG

Opgelet: inschrijvingen zijn al geopend.

Beschikbare plaatsen: 30

10-18 j

€ 29 (inwoners regio),
€ 35 (niet-inwoners regio)

vertrek aan Sporthal De Ring,
Ambachtslaan 7, Brecht

10.00 tot 15.30 uur

maandag 27 februari 2017

SPORT
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Ooit al met light graffiti
geëxperimenteerd? In
deze workshop maak
je tekeningen door licht
met je hand te bewegen
in een cameralens. Je
komt al snel tot waanzinnig coole resultaten
met deze kunstige retrotechniek (jawel!) – waar
Picasso al in de jaren ’40
mee werkte!

LIGHT
GRAFFITI

Voor- en naopvang via
Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 15

6-12 j

8 euro

GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9

13.30 tot 16.30 uur

dinsdag 28 februari 2017

WORKSHOP

10

Voor- en naopvang via
Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 20

3-6 j

€8

GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9

13.30 tot 16.00 uur

woensdag 1 maart 2017

WORKSHOP

Wie kijkt daar door het raam? Jouw
vogeltje piep... We gaan knippen,
plakken en versieren op een folie,
zodat jouw vogel echt komt piepen
door het raam. Hoor je de lente al in
je kamer met het geschetter van de
fleurige vogels?

VOGELTJE PIEP
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Tip: Je kan het setje ook écht gebruiken. Het kan zelfs in de vaatwasmachine!

Omdat we met klei werken en we de klei moeten afbakken, mag je je
eigen creaties vanaf woensdag 5 april komen halen op de dienst vrije
tijd (Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht).

We maken een buikjesvullend buffet van cakejes, brownies, sandwiches, scones en meer. Na het smullen van al dat lekkers, krijgen
we toch wat dorst. Want wat is een afternoon tea party zonder thee,
toch? Daarvoor hebben we natuurlijk wel theekopjes en zoetjespotjes nodig! Laten we snel aan de slag gaan om een unieke theeset te
creëren. Doe jij ook mee?

AFTERNOON TEA

Voor- en naopvang via Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 15

6-12 j

€ 12

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9

12.30 tot 16.30 uur

donderdag 2 maart 2017

WORKSHOP
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Opgelet: inschrijvingen zijn
al geopend.

5-105 j

€ 5 per persoon

GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9

20.15 uur

zaterdag 4 maart 2017

THEATER

Voorstelling in openlucht, voorzie aangepast schoeisel en een warme jas!

Een magische vuurperformance voor iedereen! Bij valavond steken we de vuren
aan en nodigen we je uit op een eigenzinnig vuurspektakel in openlucht. ‘Incontri’
staat voor ontmoetingen. De spelers vertellen je een klein verhaal vol sterke beelden die je doen wandelen tussen de sterren en laten dansen tussen de vlammen.
Paraplu’s worden draaimolens van vuur, vuurslangen schieten weg in het donker…

SPROOKJES ENZO: INCONTRI
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We werken steeds in duo bij deze workshops.
Koek en drankje inbegrepen.

Laat de magie werken en ontdek de verborgen schatten van het labyrint. Met
blokken, stokken en doeken bouwen we samen een magisch labyrint. Doeken
om door te klauteren, om over of onder te kruipen, om dingen in te verstoppen.
Vind jij alles wat er verborgen ligt?

LABYRINT

Opgelet: inschrijvingen zijn
al geopend.

4-10 j

€ 10 per duo

GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9

10.00 tot 12.00 uur

zondag 12 maart 2017

WORKSHOP
(GROOT)OUDER &
KIND
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uitverkocht, enkel wachtlijst

2-6 j

€ 5 per persoon

GC Jan vander Noot,Mudaeusstraat 9

14.00 & 16.00 uur

zondag 2 april 2017

MUZIEK

Tussen de liedjes door spint Mevrouw de Poes graag de leukste dierenweetjes en beestige verhalen voor kleine snoezepoezen & katerwaters. Spits dus de oren, smeer de stembanden
en warm die beentjes al maar op!

Nu het schip van Kapitein Winokio is aangemeerd voor onderhoud, nemen Mevrouw de Poes en Muziekmatroos Petrolium
de allerkleinsten mee aan land. Daar stellen ze al dansend en
zingend al hun dierenvriendjes voor: de bruine kippen op de
boerderij, de konijntjes in het bos, ze kennen ze allemaal!

MEVROUW DE POES:
DIERENPLEZIER
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Voor- en naopvang via Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 25

6-12 j

€8

GC Jan vander Noot,Mudaeusstraat 9

13.30 tot 16.00 uur

woensdag 5 april 2017

WORKSHOP

Een golf van georganiseerde misdaad treft onze gemeente. Daarom roept onze
burgemeester de beste speurneuzen uit de gemeente op om deze zaak op te lossen. Ben jij een echte Inspector Clouseau? Maak gebruik van spionage apparatuur,
vingerafdrukken en sporenonderzoek en ontmasker de dader!

DRINGEND GEZOCHT:
TOPDETECTIVES!
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We gaan vandaag naar de enige echte DJ-school in Gent.
Wil jij de nieuwe Martin Garrix, Lost Frequencies of Dimitri Vegas &
Like Mike worden? Mix als een echte pro je favoriete muziek aan elkaar
en produce de vetste beats!

START TO DJ!

Voor- en naopvang via Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 15

8-12 j

€ 12

Sint-Job-in-’t-Goor (Lochtenbergplein):
vertrek 12.40 uur en aankomst 17.50 uur

Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, Schoolstraat):
vertrek 12.25 uur en aankomst 18.10 uur

Sint-Lenaarts (parking voetbal Houtstraat):
vertrek 12.15 uur en aankomst 18.20 uur

donderdag 6 april 2017

WORKSHOP
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Overal zit muziek in. Wist je dat je met alle spullen muziek en geluid kan
maken? We gaan luisteren en experimenteren met geluiden. Uiteindelijk
maken we een klank- en luisterspel. Wat moet je zelf doen? Ga thuis op
zoek naar drie voorwerpen waarvan jij vindt dat je er leuke geluiden mee
kan maken. Dat worden onze rommelinstrumenten. Breng ze mee in een
zakje en toon ze aan niemand, lekker spannend! Op het einde van de
workshop krijg je ze gewoon terug mee naar huis.

ROMMELDEBOMMEL…

Voor- en naopvang via
Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 20

3-6 j

€8

GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9

13.30 tot 16.00 uur

vrijdag 7 april 2017

WORKSHOP
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Voor- en naopvang
via Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 15

6-12 j

€8

GC Jan vander Noot,
Mudaeusstraat 9

09.00 tot 11.00 uur

maandag 10 april 2017

WORKSHOP

Pimp je T-shirt met een grappig figuurtje in een leuk kleurtje! Met
flockfolie kan je je eigen ontwerp maken. Haal jij de designerskills in
jezelf naar boven?

T-SHIRT DESIGN
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Tip: Vergeet je speelsokken zeker niet aan te doen!

Beschikbare plaatsen: 40

6-12 j

€ 8,50

Sint-Lenaarts (Parking voetbal Houtstraat): vertrek 09.20 uur en aankomst 16.50 uur

Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, Schoolstraat): vertrek 09.10 uur en aankomst 17.00 uur

Sint-Job-in-’t-Goor (Lochtenbergplein): vertrek 08.55 uur en aankomst 17.20 uur

dinsdag 11 april 2017

spel

Je hoeft geen lunchpakket of drankje (je krijgt limonade à
volonté) mee te brengen, want daarvoor zorgen wij! Een
fruitje of koek mag wel mee in de rugzak.

Laat je betoveren door de magie van Kids Wonderland. Speel
en ravot er naar hartenlust in de feeërieke werelden met glijbanen, trampolines en spannende lasergames! Ga jij ook mee
op avontuur naar de binnenspeeltuin?

Kids Wonderland
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Buitengewoon Sportief is een benaming voor alle sporten die voor
personen met een beperking georganiseerd worden. Alle kinderen
met een fysieke of mentale beperking worden wegwijs gemaakt in
het Brechtse beweeglandschap, maar ook daarbuiten.

BUITENGEWOON SPORTIEF

G-sportinstuif: woensdag 12 april 2017
van 10.00 tot 15.00 uur in Wuustwezel

Komende activiteiten
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Voor- en naopvang via Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 20

4-12 j

€4

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9

13.30 tot 16.00 uur

donderdag 13 april 2017

SPEL

Brecht wordt vandaag even omgetoverd tot een echt paasfeest! Heel vroeg in de
ochtend, toen de zon bijna aan de horizon verscheen, was Mr. De Paashaas al druk
in de weer. Op verschillende plekken in onze gemeente verstopte hij al dat lekkers.
Tips, spelletjes en leuke opdrachten helpen je in deze heerlijke zoektocht op weg.
Ben jij een kei in paaseieren opsporen?

DE GROTE PAASEIERENJACHT!
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Meebrengen: kledij om buiten te spelen, een picknick en drankjes als
suggestie bij goed weer.

Voor dit evenement moet je niet op voorhand inschrijven. Je kan vrij
komen en gaan. Wij kunnen daarom onmogelijk iedereen in de gaten
houden. Houd als ouder dus zeker een oogje in het zeil.

Naast Nickelodeon en Ketnet zal ook VTMKZOOM die dag het
buitenspelen promoten. Dan gaan alle drie de zenders tussen 13.00 en
17.00 uur op zwart. Geen televisie die namiddag en dus een duidelijk
signaal om naar buiten te gaan!

Kom mee buiten spelen en sporten!
Woensdag 19 april is het weer zover! Dan is het Buitenspeeldag. Zowel
in Sint-Lenaarts, Brecht als in Sint-Job-in-‘t-Goor organiseren we
spectaculaire activiteiten.

BUITENSPEELDAG

3+ vrije in- en uitloop, iedereen is
welkom!

Gratis

• Grasterrein achter Stekelbees
in Sint-Job-in-’t-Goor,
Hogebaan 4

• Gemeentepark in Brecht

• Speelterreintje Pothoek
achter GBS de Schakel in
Sint-Lenaarts

3 locaties

13.00 tot 17.00 uur

woensdag 19 april 2017

SPEL
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We werken steeds in duo bij deze workshops.
Koek en drankje inbegrepen.

Op supergrote ballen gaan we springen, rollen, zitten en hangen, maar we kunnen er ook mee botsen, gooien en terug opvangen. We dansen met een reuzenballon in de lucht en met de Poi’s (een sok gevuld met een waterballon) leren
we ‘the butterfly’ en ‘the wave’! Kom mee springen en dansen! Poink, poink...

POI POINK…

Opgelet: inschrijvingen zijn al geopend.

4-8 j

€ 10 per duo

GBS De Sleutelbloem
Schoolplein 2, Brecht

10.00 tot 12.00 uur

zondag 23 april 2017

WORKSHOP
(GROOT)OUDER &
KIND
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Beschikbare plaatsen: 20

4-8 j

€ 10

Parking K Brecht SK, Ambachtslaan 9, Brecht

10.00 tot 12.00 uur

zondag 11 juni 2017

WORKSHOP (GROOT)OUDER & KIND

We werken steeds in duo bij deze workshops.

Op een halve dag zetten we de kinderen met behulp
van hun ouders op weg naar fietsen zonder steunwieltjes. Leer je kind fietsen op twee wielen met nuttige
tips van ervaren monitoren en actieve begeleiding!

KIJK! IK FIETS
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Let op! Voor- en naopvang is mogelijk via Stekelbees, reserveren bij Landelijke
Kinderopvang is verplicht. Voor het kamp in Sporthal De Zandbergen is geen voor- en
naopvang mogelijk.

Let op! De kleuterkampen zijn aparte kampen, inschrijvingen moeten ook apart
gebeuren.

De sportkampen voor 2017 staan klaar, wil je graag deelnemen? Kijk snel in ons
overzicht en kies je favoriete week. Inschrijven kan vanaf maandag 23 januari 2017
vanaf 18.30 uur, online of telefonisch.

SPORT- EN THEMAKAMPEN
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Frans leren via speciaal, creatief
uitgewerkte spelen in combinatie
met sportactiviteiten. Dit is echt
vakantie! Geen taaloefeningen in
een klas. Wel Frans leren al spelend
en sportend.

NIEUW
SPORT EN SPEL
IN HET FRANS

PAASVAKANTIE

Voor- en naopvang via
Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 20

6-12 j

€ 57,50

Sporthal De Ring,
Ambachtslaan 7, Brecht

9.00 tot 16.00 uur

3 april t.e.m. 7 april 2017

SPORT- EN
THEMAKAMP
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Voor- en naopvang via
Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 15

4-6 j

€ 57,50

Sporthal De Ring,
Ambachtslaan 7, Brecht

9.00 tot 16.00 uur

3 april t.e.m. 7 april 2017

SPORT- EN
THEMAKAMP
Bewegen en spelen zijn de leukste dingen die je kan doen in de vakantie. Kom mee sporten
en beleef een supertoffe week in een aangepast thema!

SPORTKRIEBELKAMP
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Zet 30 kinderen, enkele enthousiaste begeleiders en professionele circusartiesten samen en je krijgt een geweldige circusweek!
Tijdens deze circusinitiatie leer je enkele leuke trucs met balletjes
en diabolo of leer je je evenwicht behouden op de rolla bolla of
een éénwieler.
Vrijdag geven we een spectaculaire show voor alle ouders waarin
je je eigen circustrucs kan laten zien. Een aanrader voor ieder
kind!

CIRCUSWEEK

PAASVAKANTIE

Voor- en naopvang via Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 30

6-12 j

€ 57,50

Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

09.00 tot 16.00 uur

10 april t.e.m. 14 april 2017

SPORT- EN THEMAKAMP
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Als een echte artiest ga je aan de slag met potlood, penseel en klei.
Maar let op: ook je sporttalent en speelkunst worden getest.

CREAFUNKAMP

Voor- en naopvang via Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 15

4-6 j

€ 57,50

Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

9.00 tot 16.00 uur

3 juli t.e.m. 7 juli 2017

SPORT- EN THEMAKAMP
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Voor- en naopvang via
Stekelbees

Beschikbare plaatsen: 40

7-12 j

€ 57,50

Sporthal De Ring,
Ambachtslaan 7, Brecht

9.00 tot 16.00 uur

3 juli t.e.m. 7 juli 2017

SPORT- EN THEMAKAMP

ZOMERVAKANTIE

Ter afwisseling trakteren we je op een heerlijke sport- en spelcocktail. Ideaal om
je de volgende dag weer uit de startblokken te laten schieten voor een knappe
prestatie knutselen, tekenen en verven.

Creatieve bijtjes opgelet. Tijdens Crea-fun ga je een halve dag aan de slag met
klei, penselen en verf, stiften, wasco’s en ander materiaal waarmee je prachtige
kunstwerken maakt.

CREAFUNKAMP
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SMOSSERDESMOS
Kennen jullie
Smosserdesmos?
Dat is onze favoriete
kabouter! De hele
dag lang maakt hij
gekke tekeningen
met spetters verf of
klieders modder. Hij
ontwerpt de gekste
hoeden, uit papier
of uit spaghetti. Het
zand uit de zandbak
geeft hij alle kleuren
van de regenboog, uit
spuitjes vliegt de inkt
op zijn zelfgemaakte
standbeeld. Doe je
verfschort maar goed
aan, want deze week
doen wij met hem
mee!

Voor- en naopvang ter plaatse

Beschikbare plaatsen: 18

4-6 j

€ 57,50

GBS De Sleutelbloem,
Schoolplein 2, Brecht

09.00 tot 16.00 uur

31 juli t.e.m. 4 augustus 2017

SPORT- EN THEMAKAMP
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Voor- en naopvang ter plaatse

Beschikbare plaatsen: 35

7-12 j

€ 57,50

GBS De Sleutelbloem,
Schoolplein 2, Brecht

09.00 tot 16.00 uur

31 juli t.e.m. 4 augustus 2017

SPORT- EN THEMAKAMP

ZOMERVAKANTIE

Is jouw kamer ook altijd een rommeltje? Perfect! Creativiteit en orde, dat gaat
toch niet samen. Deze week maken wij kunst, en daarbij blijven we niet proper.
We duiken erin met verf en penseel, of misschien laten we dat penseel wel
en gebruiken we onze vingers. Van klei rond onze armen tot krijt tussen onze
tenen. Het kan allemaal, niks is teveel. We starten met veel en uiteindelijk wordt
het een geheel.

KUNSTENZOOTJE
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Voor- en naopvang ter plaatse

Beschikbare plaatsen: 18

4-6 j

€ 57,50

GBS De Sleutelbloem,
Schoolplein 2, Brecht

09.00 tot 16.00 uur

7 augustus t.e.m. 11 augustus 2017

SPORT- EN THEMAKAMP

Deze week komen we in een snoepjesfabriek terecht
waar wel hele gekke dingen gebeuren. Gummiberen die
touwtje springen, lolly’s die de directeur hypnotiseren. De
colaflesjes bouwen een snoepkasteel zo groot als een giraf.
En de zuurstokjes? Die zitten een beetje te grommen in
een hoekje. Wat wordt jouw favoriete snoepje?

DE BETOVERDE
SNOEPFABRIEK
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Miljoenen spinnen die uit de lucht vallen in Australië, metersdiepe ijskraters
in Siberië, het noorderlicht of een orkaan… de natuur is fenomenaal. Ga
op onderzoek uit, ontdek de wondere wijde wereld in Brecht. Misschien
kunnen we de natuur wel nabootsen, of een handje helpen? Creëren we
zelf een regenboog door licht te breken? Maken we samen een vulkaan en
brengen we die tot uitbarsten? Of komt er een tsunami aan, en slaan we
samen op de vlucht?

WINDKR8

ZOMERVAKANTIE

Voor- en naopvang ter plaatse

Beschikbare plaatsen: 35

7-12 j

€ 57,50

GBS De Sleutelbloem,
Schoolplein 2, Brecht

09.00 tot 16.00 uur

7 augustus t.e.m.
11 augustus 2017

SPORT- EN THEMAKAMP

35

Toffe en stoere spelletjes die je vooral of alleen maar buiten kan spelen
staan deze week centraal. Zolang het niet regent (be)leef je deze week
helemaal buiten! De sporten en spelletjes zijn dan ook in een aangepast
thema uitgewerkt.

BUITENSPEELKAMP

Geen voor- en naopvang

Beschikbare plaatsen: 15

4-6 j

€ 46

Kindervreugd Het Veen,
Staf Larochelaan 47, Sint-Job

9.00 tot 16.00 uur

14 t.e.m. 18 augustus 2017
(niet op 15 augustus)

SPORT- EN
THEMAKAMP
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Geen voor- en naopvang

Beschikbare plaatsen: 40

6-12 j

€ 46

Kindervreugd Het Veen,
Staf Larochelaan 47, Sint-Job

9.00 tot 16.00 uur

14 t.e.m. 18 augustus 2017
(niet op 15 augustus)

SPORT- EN THEMAKAMP

ZOMERVAKANTIE

Toffe en stoere sporten die je vooral of alleen maar buiten kan spelen
staan deze week centraal. Zolang het niet regent (be)leef je deze week
helemaal buiten! Het programma is volledig outdoor en adventure!

BUITENSPORTKAMP
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Geen voor- en naopvang

Beschikbare plaatsen: 15

4-6 j

€ 57,50

Sporthal De Zandbergen,
Ontspanningslaan 2 , Sint-Job

9.00 tot 16.00 uur

21 augustus t.e.m. 25 augustus 2017

SPORT- EN THEMAKAMP

Bewegen en spelen zijn de leukste dingen die je kan doen in de vakantie. Kom mee
sporten en beleef een supertoffe week in een aangepast thema!

SPORTKRIEBELKAMP
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Geen voor- en naopvang

Beschikbare plaatsen: 30

7-12 j

€ 57,50

Sporthal De Zandbergen,
Ontspanningslaan 2, Sint-Job

9.00 tot 16.00 uur

21 augustus t.e.m. 25 augustus 2017

SPORT- EN THEMAKAMP

ZOMERVAKANTIE

Leer allerlei nieuwe sporten kennen of oefen de gekende nog beter in. Alles komt deze week aan bod in een gevarieerd programma.
Ook een leuke uitstap staat op het programma.

SPORTSPETTERKAMP
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OPGELET! Paasmaandag 17 april is er geen
speelpleinwerking!

Onze Speelkriebels-deur staat elke weekdag vanaf 3 t.e.m.
14 april wijd open.

Wanneer is Speelkriebels open?

Ook deze paasvakantie doen we er alles aan om van het
speelplein een plek te maken waar alle kinderen zich thuis
voelen en waar ze naar hartenlust kunnen ‘ravotten’! Onze
animatoren bereiden gevarieerde activiteiten voor waaruit
onze kinderen kunnen kiezen: knutselen met indianen, how
to be a ninja, teletijdmachine, chocoladefabriek,… Deze
activiteiten worden afgewisseld met vrij spel, waarbij er
steeds animatoren aanwezig zijn om de kinderen materiaal
en spontane speelimpulsen te bieden. Verder is er een bos,
een speeltuin, een sporthal met hoekwerking, een groot
grasveld en een tienerlokaal. Voor onze tieners worden
aangepaste activiteiten voorzien die net dat beetje cooler en
uitdagender zijn.

Wat is Speelkriebels?

SPEELPLEIN SPEELKRIEBELS

Kinderen en jongeren die naar Speelkriebels komen
zijn divers. Sommigen onder hen hebben specifieke
zorgbehoeften. Doel van het inclusieproject is om ons
speelplein voor elk kind toegankelijk te maken door
activiteiten op hun maat aan te bieden.
Als je kind extra aandacht nodig heeft, contacteer dan even
de jeugddienst en we bekijken samen wat we voor jullie
kunnen doen.

Inclusie op ons speelplein?

Alle kinderen, geboren tussen 2004 en 2011, zijn van harte
welkom op ons speelplein!

Voor wie is Speelkriebels?

We verwachten iedereen om 09.00 uur, want dan start de
speelpleindag. Vanaf 16.00 uur kan je naar huis, maar niet
vroeger! Je kan al vanaf 07.30 uur komen spelen in onze
vooropvang. Onze naopvang eindigt om 18.00 uur.
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Voor meer info over dagprijs en inschrijving kan je surfen
naar www.brecht.be/speelkriebels en doorklikken op
Inschrijven voor Speelkriebels!

Om de inschrijvingen en administratie zo vlot mogelijk te
laten verlopen, vragen we om bij voorkeur online via de
website of aan de balie in te schrijven!

Inschrijven kan vanaf woensdag 1 maart.

Hoe schrijf je in voor Speelkriebels?

Meer info over hoe je er geraakt vind je op
www.brecht.be/speelkriebels!

Aarzel bij vragen en/of problemen niet om ons te contacteren!

In en rond de sporthal BuSO Kristus Koning
Bethaniënlei 5
2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Neem eens een kijkje op www.brecht.be of
www.facebook.com/speelkriebels!

Speelkriebels
Sporthal BuSO Kristus Koning
Bethaniënlei 5 – 2960 Sint-Job-in-’t-Goor
0487 57 93 53

Jeugddienst Brecht
Gemeenteplaats 1 – 2960 Brecht
03 660 28 30
iris.dobbels@brecht.be

Contact

Waar vind je ons?
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Start multimove
Kinderlaboratorium
Tekenen met tablets - vervolg
Op (yoga)vakantie met opa
Theater Froefroe: Bambole
Ski- en snowboarddag
Light graffiti
Vogeltje piep
Afternoon tea
Sprookjes enzo: Incontri
Labyrint
Mevrouw de Poes: Dierenplezier
Dringend gezocht: topdetectives!
Start to DJ!
Rommeldebommel…
T-Shirt design
Kids Wonderland
G-sportinstuif
De grote paaseierenjacht!
Buitenspeeldag
Poi poink…
Kijk! Ik fiets
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Sport en spel in het Frans
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Circusweek
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