en

organiseren:

Vakantiewerking
2021-2022
Voor 2,5 tot 12 jarigen

Thema’s vakantiewerking - schooljaar ’21-‘22

Herfstvakantie:
1/11 - 5/11
(gesloten op 1/11)
Thema: schurken en spionnen
Locatie: Biekorf

Kerstvakantie week 1 :
27/12- 31/12
(opvang sluit op 31/12 om 16u)
Thema: Winterwonderland
Locatie: Heilig Hart

Krokusvakantie:
28/2 – 4/3
Thema: Zig zag door de zoo
Locatie: Lampion

Paasvakantie week 2 :
11/4 – 15/4
Thema: Hokus Sprokus
Locatie: Sint-Jozef Groenstraat

Aanbod
In opdracht van vzw Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem (KOV)
zorgt Infano vzw voor opvang tijdens de vakantieperiodes.
Elke dag worden er tal van leuke activiteiten voorzien rond een thema,
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Zo kunnen de kinderen o.a. hun
creatieve vaardigheden ontdekken bij het knutselen, een speurtocht maken,
sporten, poppenkast kijken en spelen, ravotten met vrienden, een quiz of
gezelschapsspel spelen, m.a.w. : voor elk wat wils.

Tarief voor ingeschreven kindjes
Halve dag: €8/kind
Hele dag: €12/kind
Inschrijven
- Via de website www.infano.be.
- Dit ten laatste 5 dagen voor de start van de vakantieperiode.
- Elke annulering of wijziging in verband met de aanwezigheid/ afwezigheid
dient schriftelijk 24 uur vooraf meegedeeld te worden. Zo niet wordt de opvang
aangerekend. Op vertoon van een medisch attest vervalt dit laatste.

Locatie
Goed om weten
Locatie 1: Biekorf (tel:0489/95.42.15)
Locatie 2: Heilig Hart (tel:0489/95.43.69)
Locatie 3: Lampion (tel:0489/95.47.64)
Locatie 4: Sint-Jozef Groenstraat (tel:0489/95.38.56)

Openingsuren : 7.00u. tot 18.00u.
- Vergeet het lunchpakket, koek/fruit en drankje niet mee te brengen
- Het kind moet zindelijk zijn om naar de opvang te komen.
- Gelieve reservekledij te voorzien voor de allerkleinsten.
- Op vrijdag wordt er af en toe een uitstap gepland. Hiervoor wordt een extra
bijdrage gevraagd.

Dagplanning

Vragen en info contacteer:

7.00: Start opvang/ Vrij spel
9.00: Kringmoment
9.30: 10-uurtje
10.00: start v/d activiteit
11.30: vrij spel
12.00: middagpauze
12.45: vrij spel
13.30: start v/d activiteit
15.00: vrij spel
15.30: 4-uurtje
16.00 – 18.00: vrij spel

Infano vzw
Naam en contactgegevens verantwoordelijke:
E-Mail: Tcstervilvoorde@infano.be
Tel: 0488/40.80.25
U kan de opvang tijdens de vakantiewerking bereiken op het persoonlijk gsmnummer van elke locatie.

