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Vrijetijdstoelage voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming of
voor pleegkinderen. Meer uitleg op pagina 4.

v.u. Sabr ina Scherp s – fabiol al a an 55 – 2627 schelle

Inschrijfdat um kampen:
24 maart om 18.00u
Inschrijfdat um Schellebel:

Inhoud!
Kampen!

data

type

°2016 - 2014

Kriebeltenen

5

°2013 - 2010

Omnisportkamp

5

°2016 - 2014

Sportieve dierenmanieren

6

°2013 - 2006

New Games

6

°2010 - 2004

Musicalkamp

8

°2011 - 2006

Splash

7

°2013 - 2004

Danskamp

9

°2011 - 2006

Watersportmix

9

°2008 - 2004

Aqualibi

10

wo 22 - vr 24 juli

°2016 - 2013

Zotte dozen

10

ma 27 juli - vr 31 juli

°2016 - 2011

Helden

11

° 2008 - 2004

Trampolinepark

11

°2016 - 2011

Speelkamp

14

°2011 - 2006

Vechtsportkamp

°2008 - 2004

Rupelbeach

14

ma 10 - vr 14 aug

°2016 - 2008

Mondiaal kamp

15

ma 17 - vr 21 aug

°2015 - 2008

Yogakamp

16

°2011 - 2006

Watersportkampen

17

°2013 - 2006

Sportclubweek

18

°2008 - 2004

De Nekker

17

ma 6 - vr 10 juli

ma 13 - vr 17 juli
do 16 juli

do 30 juli
ma 3 aug - vr 7 aug
do 06 aug

ma 24 - vr 28 aug
do 27 aug

pagina
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Schellebel!
data
di 30 juni – ma 31 aug

leeftijd

type

2,5 tot 12 jaar

kinderopvang

Sabrina Scherps
03 870 35 21 of 0499 42 90 88
vrijetijd@schelle.be

Verzekering

leeftijd

wo 1 - vr 3 juli

Coördinatie kampen
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19 - 20

Iedere deelnemer is verzekerd voor lichamelijke
ongevallen.

Inschrijven

Kampen: vanaf dinsdag 24 maart om 18.00u.
Schellebel: vanaf maandag 4 mei om 7.00u.
optie 1: ONLINE INSCHRIJVEN
Ga naar www.schelle.be, op de homepagina vindt
u aan de rechterzijde de link.
We werken sinds dit jaar met een nieuw systeem
van i-school. U kan zich best al registreren vóór de
activiteiten open te komen staan.
Opgelet, alle gereserveerde activiteiten gaan in
een winkelmandje en u dient het winkelmandje
af te rekenen binnen het uur of uw plaats wordt
terug open gesteld. Dus neem uw kaarthouder bij
de hand.
Na betaling krijgt u een bevestigingsmail.
optie 2: TER PLAATSE
Op één van de volgende tijdstippen kan u bij
medewerkers inschrijven:
Kampen: Sportcomplex, Parklaan 3
Tijdens de openingsuren van de dienst Vrije Tijd.
Schellebel: enkel online inschrijven!
Indien er problemen zijn met het inschrijven kunnen
ouders elke maandag langskomen in de Schellebel
tussen 16.00u en 18.30u.

Foto’s

De ouders/voogd geven door inschrijving de
toestemming om foto’s genomen door de
medewerkers te gebruiken voor publicaties en
sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve dit
bij inschrijving te melden.

Opvang

Er is voor en na elke kampdag opvang voorzien op
de plaats van de activiteit.
Hebt u nood aan meer opvang, is dit ook mogelijk.
Uw kind kan terecht in onze kinderopvang ‘De
Schellebel’ tussen 07.00u en 18.30u. Wij brengen
de kinderen van de opvang naar de activiteit en
terug (indien activiteit in Schelle of Hemiksem is).
Meer informatie zie pagina’s 19 - 20.
Opgelet! U dient ook zelf in te schrijven bij de
kinderopvang.

Annulatie kampen

Kinderen die een doktersattest binnen de
week voorleggen, kunnen hun deelnemingsgeld
terugvorderen, uitgezonderd € 5,00
administratiekosten (per dag/per kind vanaf 20
juni 2020).
Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt
bereikt op 15 juni, wordt deze activiteit afgelast.
Ouders worden hiervan verwittigd.
Deelnemers die zich niet gedragen, kunnen
geweigerd worden voor de andere activiteiten.

Goed
om
weten!
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1 juli - 3 juli

Vrijetijdstoelage
Wat?
De vrijetijdstoelage is een toelage die de financiële drempel tot sportbeoefening en
jeugdactiviteiten moet verlagen. Je kan de toelage gebruiken om lidgeld of noodzakelijke materialen/
uniformen bij een sportvereniging en/of jeugdwerkinitiatief te betalen. Je kan ze ook gebruiken om
deel te nemen aan sportieve en/of jeugdige activiteiten die georganiseerd worden door de dienst
Vrije Tijd van gemeentebestuur Schelle.
De vrijetijdstoelage bedraagt 50% van het te betalen bedrag. Voor het lidgeld van een sport- of
jeugdvereniging is er een maximumbedrag van 150 euro.
Wie en waar aanvragen?
De toelage is enkel bestemd voor inwoners uit Schelle.
1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming - aanvragen via dienst Vrije Tijd
2. Personen die zorgen voor 1 of meerdere pleegkinderen - aanvragen via dienst Vrije Tijd
3. Asielzoekers - aanvragen via OCMW
4. Personen in budgetbegeleiding - aanvragen via OCMW
5. Personen in schuldbemiddeling - aanvragen via OCMW
6. Personen met een leefloon - aanvragen via OCMW
Toelage
1.Via de dienst Vrije Tijd bedraagt de vrijetijdstoelage 50% van het te betalen bedrag voor erkende
sport- en jeugdverenigingen en sportieve en/of jeugdige activiteiten van de dienst Vrije Tijd van het
gemeentebestuur Schelle.
Voor sport- of jeugdverenigingen zal dit ofwel gestort worden aan de vereniging zelf ofwel aan u
indien u het lidgeld al zelf aan de vereniging betaald heeft. Maximum bedrag 150 euro per jaar.
Voor activiteiten van de dienst Vrije Tijd zal het in het online systeem gezet worden zodat u bij
inschrijving automatisch 50% toegekend zal krijgen.
2.Via het OCMW wordt het bedrag dat wordt teruggegeven bepaald door het Bijzonder Comité
Sociale Dienst, met een maximum van 80% en een plafond van 100 euro.

Kriebeltenen
° 2016 - 2014
Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		

GBS ‘De Klim’, Provinciale steenweg 100, 2627 Schelle
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit

€40 voor 3 dagen (inwoners Schelle )
€46 voor 3 dagen (niet-inwoners)
Een kamp vol bewegingsspelletjes met behulp van materiaal
dat de bewegingscreativiteit stimuleert. We wisselen speelse
activiteiten af met knutselactiviteiten, dans en zang.

Omnisportkamp
° 2013 - 2010

Aanvraag
U vindt het volledige reglement en het aanvraagformulier op de website van gemeentebestuur
Schelle. U mag dit ook opvragen bij de dienst Vrije Tijd.
De toekenning loopt tot 31 december van het kalenderjaar (of de periode dat de mutualiteit
aangeeft). U dient dus per kalenderjaar een nieuwe aanvraag binnen te brengen.
Bij een aanvraag via het OCMW regelt het OCMW alles rechtstreeks met de dienst Vrije Tijd.

€40 voor 3 dagen (inwoners Schelle )
€46 voor 3 dagen (niet-inwoners)

Opgelet!
Voor activiteiten georganiseerd door de dienst Vrije Tijd dient u ons de ingevulde aanvraag +
bewijzen te bezorgen voordat u inschrijft op het online inschrijfsysteem want die 50% korting
wordt onmiddellijk verrekend bij de inschrijving. Het is niet met terugwerkende kracht.

We leven ons uit in allerlei sporten. Er worden je allerlei
technieken en wedstrijdregels aangeleerd.
Ook grote spelen staan op het programma.
Leuker kan niet!

4|

Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:

Sporthal Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit
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6 juli - 10 juli

6 juli - 10 juli
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Splash!

° 2016 - 2014

° 2011 - 2006

Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		

Samenkomen:
Activiteiten:
		
Opvang:		

€65 voor week

De Griene, Katteberg
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit
(inwoners Schelle )

/€75 voor week

Sporthal Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
De juiste busuren worden later nog doorgegeven.
Zal ongeveer 8.00u - 16.45u zijn.
geen

(niet-inwoners)

De kleuters stappen in een wereld vol dieren. Ze gaan op ontdekkingstocht
in de jungle en ontdekken hierbij allerlei dieren. Na de sportieve
ontdekkingstocht gaan ze hun verhalen verwerken in knutselactiviteiten.

€125 voor week (inwoners Schelle, Niel, RUmst, Boom, Willebroek of Zwijndrecht) /€155
Niet-inwoners kunnen pas inschrijven vanaf 20 april.

Elke dag gaan we met de bus naar een waterplas om coole wateractiviteiten te doen!
Voorwaarde:

New games

(niet-inwoners)

minstens 100m kunnen zwemmen

Maandag Hazewinkel

woensdag Hazewinkel

Windsurfen + wateractiviteit

Zeilen en vlottenbouw

° 2013 - 2006
Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit

€75 voor week (inwoners Schelle en Hemiksem)
€85 voor week (niet-inwoners)

Dinsdag De Nekker

donderdag Hazewinkel

Watergames: megasup, balance games,
Pelican Slammer Contest, aquaroller,....

Roeien en kajak

vrijdag Lilse bergen
Aquapark (2u) + zwemmen/spelen op domein

New games..... ‘was da?’ hoor ik je al zeggen.
New games zijn activiteiten die een beetje ongewoon zijn en een ietwat stedelijk karakter hebben.
We denken hierbij aan:
- Kanjam: een frisbee spel waarbij je punten scoort door je frisbee met hulp van je ploegmaat in de “Kan” te
gooien.
- You Fo: een gooispel waarbij je met de youfo stick een vliegende ring vangt.
- Wackitball: een racketsport in een cirkel. Teamsport waarbij je via een pas de bal op een centrale ton slaat
en punten scoort wanneer de tegenstrever een fout maakt.
6|
- Lacrosse: deze sport werd bedacht door de indianen. Met een speciale stok met een vangnet gooi je een bal
naar elkaar en probeer je te scoren in het doel van de tegenpartij.
...
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13 juli - 17 juli

6 juli - 10 juli

Musicalkamp

Danskamp

° 2010 - 2004

° 2013 - 2004

Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		

Samenkomen:
		
		
Activiteiten:
Opvang:		

€65 voor week

GBS ‘De Klim’, Provinciale steenweg 100
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit
(inwoners Schelle )

/€75 voor week

(niet-inwoners)

Voor de allereerste keer organiseren we een musicalkamp!
Droom jij er ook van om mee te spelen in een musical? Waar anders kan je zo luid zingen als je wil, de
benen van onder je lijf dansen en de sterren van de hemel acteren? De unieke combinatie van deze drie
podiumkunsten maakt van een musical een zeer populaire vorm van entertainment! Kom jij in dit spektakel
schitteren?
Geen ervaring vereist, beginners zijn welkom.
Ook voor jongens!
Natuurlijk verrassen we vrijdag om 15.45u alle ouders, familieleden en vrienden met een musical!

€65 voor week

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
of De Griene, Kattenberg
of GBS ‘De Klim’, Provinciale steenweg 100
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit
(inwoners Schelle )

/€75 voor week

(niet-inwoners)

De jongste groep krijgt een mix van dans en spel!
De oudste groep krijgt 2 of 3 stijlen te zien, waaronder hip hop, jazz, clipdance,...
Op vrijdag gaan we repeteren in de woonzorgcentra van Schelle en om 15.45u verrassen we alle genodigden
met een wervelende dansvoorstelling!

Watersportmix
° 2011 - 2006
Samenkomen:
Sporthal Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
bus naar Watersportcentrum Hazewinkel, Beenhouwersstraat 28, Willebroek
Activiteiten:
De juiste busuren zullen nog doorgegeven worden.
		
Zal ongeveer 8.00u - 16.45u zijn.
Opvang:		
geen
€165 voor week

(inwoners Schelle, Niel, RUmst, Boom, Willebroek of Zwijndrecht)

/€205

(niet-inwoners)

Watersportmix: een combikamp van kajak, zeilen en roeien.
Voorwaarden:
		

8|

minstens 100m kunnen zwemmen
om te zeilen mag je niet groter zijn dan 1m65

Inschrijven voor niet-inwoners vanaf 20 april.
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donderdag 16 juli

27 juli - 31 juli

Aqualibi

Helden!

° 2008 - 2004

° 2016 - 2011

Samenkomen:
Activiteiten:
		
Opvang:		

Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
Vertrek bus: 9.00u
Aankomst bus: 17.00u
geen

€65 voor week
€ 12,50 voor 1 dag

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit
(inwoners Schelle )

/€75 voor week

In Aqualibi kan je ook glijbanen voor de echte durvers vinden. Het golfslagbad is waterpret voor iedereen.
Opgelet want bermuda’s, shorts, strings, tanga’s, pareo’s en surfpakken zijn niet toegestaan in Aqualibi.

Je wordt deze week een echte superheld, met een eigen cape, schild en logo. We beluisteren verschillende
heldendaden en trekken ons superheldenpak aan om de wereld te redden.

22 juli - 24 juli

donderdag 30 juli

Zotte dozen!

Mega Bounce

° 2016 - 2013

° 2008 - 2004

Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		

Samenkomen:
Activiteiten:
		
Opvang:		

€40 voor 3 dagen

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit
(inwoners Schelle )

/ €46 voor 3 dagen

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
Vertrek bus: 13.00u
Aankomst bus: 17.00u
geen

(niet-inwoners)

€ 12,50 voor 1 dag
Kleine dozen, grote dozen, vierkante en rechthoekige dozen! Een doos is iets eenvoudigs en nuttigs,
maar weten jullie wat je nog allemaal met een doos kan doen? We bouwen de gekste dingen met
dozen, we kruipen in dozen en denken out of the box! Een week voor creatieve denkers en doeners!
Afgewisseld met sport en spel.

10 |

(niet-inwoners)

(inwoners Schelle)

(inwoners Schelle)

Het trampolinepark heeft een totale oppervlakte van 2000m2 en is onderverdeeld in verschillende
zones waarin je steeds het gevecht aangaat met jezelf en de zwaartekracht.

| 11

3 augustus - 7 augustus

Vechtsportkamp
° 2011 - 2006
Altijd al eens een vechtsport willen doen maar je weet niet goed welke?
Dit is je kans om eens te proeven van 10 verschillende vechtsporten (elke dag 2 + 1 activiteit).
Veel ouders zijn wat huiverig om hun zoon of dochter een vechtsport te laten doen. Dat is voor
niets nodig. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het beoefenen van een vechtsport
positieve effecten heeft op de persoonlijkheid en het welzijn van de sporter. Bescheidenheid,
zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, respect en discipline zijn dan ook waarden die centraal staan in
vrijwel alle vechtsportdisciplines.

Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit

€65 voor week (inwoners Schelle, Niel, RUmst, Boom, Willebroek of Zwijndrecht)
€80 voor week (niet-inwoners)

Woensdag 5/08:
Karate, Aikido
				en strategisch spel monitoren
Bij karate ligt de nadruk vooral op het gebruik van stoot-, trap- en afweertechnieken (te-waza, geri-waza
en uke-waza). Met andere woorden: de tegenstander raken zonder geraakt te worden.
Aikido is geen competitiesport maar een verdedigingskunst waar je leert door klemmen, worpen en
immobilisatietechnieken één of meerdere aanvallers te neutraliseren. Meer nog, aikido is een levensvisie die
je helpt jezelf te ontplooien door te focussen op volledige zelfbeheersing – fysiek, mentaal en spiritueel.

maandag 3/08
Capoeira, Judo
en Biatlon- & sportschieten
Capoeira is een mix van sport, gevecht, dans, kunst,

Donderdag 6/08:
Kendo, Ju-Jitsu
				en Boogschieten
Kendo is een vorm van Japans zwaardvechten en kent zijn oorsprong bij de

cultuur, muziek en spel.
Capoeira wordt gekenmerkt door snelle en ingewikkelde
bewegingen, vaak laag bij de grond en soms met een flinke
portie acrobatie. Een kenmerk dat capoeira onderscheidt van
ANDERE gevechtssporten, is het feit dat het spel begeleid
wordt door muziek.
Judo is een oosterse vechtsport waarbij je elkaar probeert
te bekampen door elkaar uit evenwicht te krijgen om zo de
ander te kunnen werpen. Door correct te leren vallen, voorkom
je pijn en kwetsuren. Eens op de grond beland, probeer je de
tegenstander te controleren. Dit kan met een houdgreep,
verwurging of armklem.

samoerais van de 16de eeuw. Centraal in de kendotraining staat de vorming
van geest en lichaam en het bevorderen van een sterke wilskracht. Een
kendoka gebruikt slechts weinig kracht, ondanks de hevigheid van de aanvallen
en de luide kiai (de kreet).
Ju-Jitsu betekent “zachte kunst” en is de ultieme zelfverdediging waarmee
men in een paar seconden een aanvaller controleert of uitschakelt.
Je leert niet alleen te verdedigen tegen verschillende aanvallen op de grond
of staand, maar ook het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken zoals
bijvoorbeeld: stoten, trappen, klemmen, breektechnieken, worpen, drukpunten,
wurgingen en met behulp van wapens.

Dinsdag 4/08
Boksen, Schermen
en sumoworstelen & blaaspijpschieten
Boksen is een tactische vechtsport waarbij ringinzicht, de
coördinatie van voeten, ogen en handen, en conditie centraal staan.
Schermen is de kunst van het verdedigen en aanvallen met de
12 |
floret, degen of sabel. Met andere woorden: de tegenstander raken
zonder geraakt te worden.

Vrijdag 7/08: Kempo, Taiboksen
			en interactieve Lu-wand
Kempo is een (ongewapende) zelfverdedigingskunst waarbij zowel armen als benen
systematisch worden getraind en is van oorsprong ontworpen door de Shaolin monniken in
China. Een aanvallende vijand kan hiermee worden uitgeschakeld met een krachtsvertoon, alsof
er wapens worden gebruikt.
Bij het thaiboksen waarin op het eerste gezicht alles lijkt te zijn toegestaan is men echter
| 13
toch wel gebonden aan regels. De techniek van het gebruik van de vuisten is ongeveer gelijk aan
die in het boksen; het verschil zit hem in het gebruik van de knieën, ellebogen en benen.

3 augustus - 7 augustus

Speelkamp
° 2016 - 2011
Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		
€65 voor week

GBS ‘De Klim’, Provinciale steenweg 100, 2627 Schelle
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit
(inwoners Schelle)

/€75

(niet-inwoners)

Een speelkamp betekent veel plezier, spel en andere kinderen leren kennen.
Dagelijks worden er door de animatoren knotsgekke spelen voorzien om de
kinderen de tijd van hun leven te bezorgen.
Tijdens dit kamp krijgen de kinderen op sommige momenten ook de vrijheid
om zich te mogen uitleven en spelen wat zij willen.

10 augustus - 14 augustus

Mondiaal kamp
° 2016 - 2008
Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		
€75 voor week

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit
(inwoners Schelle )

/€85 voor week

(niet-inwoners)

Duurzaamheid, energie, opwarming van de aarde,...?
Wie woont er allemaal op onze wereldbol?
Ga samen met ons op zoek naar de wereld van vandaag en hoe we er zorg voor kunnen dragen!
Groot verschil in programma per leeftijd.

donderdag 6 aug

Rupelbeach
° 2008 - 2004
Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		

Niel plage, Heideplaats
14.00-17.00u en 19.00-21.00u
geen

GRATIS en inschrijven is niet nodig
Eerst Rupelbeach van 14u tot 17u - kubb, badminton, voetbal,....
Van 19u tot 21u is het een mini-fuif MAXIPRET. Kom je uitleven op de beats van ons topDJ’s.
Geen inkomprijs.

14 |

| 15

17 augustus - 21 augustus

17 augustus - 21 augustus

Yogakamp

Watersportkampen

° 2015 - 2008

° 2011 - 2006

Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		

Samenkomen:
vertrek bus = Sporthal Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
naar Watersportcentrum Hazewinkel, Beenhouwersstraat 28, Willebroek
Activiteiten:
De juiste busuren zullen nog doorgegeven worden.
		
Zal ongeveer 8.00u - 16.45u zijn.
Opvang:		
geen

€75 voor week

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit
(inwoners Schelle)

/€85 voor week

(niet-inwoners)

€165 voor week

(inwoners Schelle, Niel, RUmst, Boom, Willebroek of Zwijndrecht)

/€205

(niet-inwoners)

Heb jij de yogamicrobe helemaal te pakken? Of denk je dat yoga wel iets voor jou is?
Tijdens ons yoga-kamp maken we van jou een echte lil’ yogi!
Elk dag heb je minstens een uurtje yoga en het kamp is voor de rest gevuld met zoektochten, spel, crea,…
En om eerlijk te zijn, kunnen we het niet zot genoeg bedenken. We gaan voor pure fun want bij ons kan en
mag iedereen gewoon (het beste van) zichzelf zijn!

Op het einde van dit kamp kan je een diploma in de keuzesport behalen.
Keuze uit: - kajak basis
- kajak evolutie
- windsurfen evolutie
Voorwaarden: minstens 100m kunnen zwemmen
Inschrijven voor niet-inwoners vanaf 20 april.

donderdag 27 augustus

De Nekker
° 2008 - 2004
Samenkomen:
Activiteiten:
		
Opvang:		
€15,00

16 |
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Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
Vertrek bus: 9.00u
Aankomst bus: 17.00u
Geen

(inwoners Schelle )

Kom een daje chillen aan De Nekker. We voorzien nog een extra activiteit om je energie en
17 |
creativiteit kwijt te geraken.
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24 augustus - 28 augustus

Sportclubweek
° 2013 - 2006
Samenkomen:
Activiteiten:
Opvang:		

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
09.00u - 16.00u
1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit

€15 per dag (inwoners Schelle en Hemiksem) / €17 per dag (niet-inwoners)
€65 voor week (inwoners Schelle en Hemiksem ) /€75 voor week (niet-inwoners)
Schelse sportverenigingen en verenigingen uit de buurt geven een initiatie van hun sport.

Maandag

donderdag

volleybal,
tafeltennis
en boogschieten

judo, kegelen en badminton

Dinsdag
voetbal,
tennis en
baseball

woensdag
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Inschrijven!

Opvang voor kleuters en kinderen van de
lagere school die in Schelle wonen en/of er
schoollopen.

Omdat ouders hun kinderen kunnen
toevertrouwen aan:
•
een veilige opvangplaats met een
huiselijke sfeer
•
een ruimte waar de nadruk ligt op spel,
sociale ontwikkeling en zelfontplooiing
•
mensen die hiervoor speciaal opgeleid en
bestendig aanwezig zijn

Wanneer
vrijdag
basketbal, hockey
en Shin gi tai kempo
(= zelfverdediging)

Dans,
gymnastiek
en atletiek

!
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Maandag - vrijdag, van 07.00u tot 18.30u
Opgepast! Gesloten op dinsdag 21 juli.

Tarieven

Minder dan 3 uur = € 4,00
Tussen 3 en 6 uur = € 6,75
Meer dan 6 uur = € 12,75
25% vermindering bij gelijktijdige aanwezigheid
van kinderen uit hetzelfde gezin.
50% vermindering (sociaal tarief).
Dinsdag en donderdag is het fruitdag.
Tussendoortjes zijn inbegrepen en worden niet
apart gefactureerd.

Provinciale Steenweg 207 - 209, 2627 Schelle.
Tel: 03/877.41.17
E-mail: schellebel@schelle.be

Vooraf inschrijven is verplicht.
U kan enkel online inschrijven!
Ga naar www.schelle.be en op de homepagina
vindt u aan de rechterzijde de link.
Indien er problemen zijn met het inschrijven kunnen
ouders elke maandag langskomen in de Schellebel
tussen 16.00u en 18.30u

Uitstappen

Vrijdag 17 juli
•
Binnen- en buitenspeeltuin ‘Flipperland in
Herselt
•
4-12 jaar
•
09.15u - 17.00u
•
€ 9,00 per kind (incl. busvervoer, inkom en
1 drankje)
•
voldoende drank en eten meegeven
•
vergeet de Schellebel t-shirt niet!
Wie niet mee wil op uitstap kan in ‘De
Schellebel’ blijven.
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Vrijdag 21 augustus
•
domein ‘Lilse Bergen’ in Lille
•
4-12 jaar
•
09.15u - 17.00u
•
€ 5,00 per kind (incl. busvervoer, inkom en
1 drankje)
•
voldoende drank en eten meegeven
•
vergeet de Schellebel t-shirt niet!
Wie niet mee wil op uitstap kan in ‘De
Schellebel’ blijven.

Betalingswijze

1. opvang
Betaling gebeurt aan het einde van de maand,
bij voorkeur via bank-domiciliëring of met een
overschrijving. Een factuuroverzicht wordt via
mail naar de ouders toegestuurd.
2. uitstappen
Worden aan het einde van de maand mee
gefactureerd.

Annuleringsvoorwaarden

1. opvang
Er kan niet meer gratis geannuleerd worden:
- annulatie tot 10 dagen vóór het
opvangmoment om 20.00u = annulatiekost van
     • € 1,00 halve dag
     • € 3,00 hele dag
- annulatie tot 5 dagen vóór het
opvangmoment om 20.00u = annulatiekost van
     • € 2,00 halve dag
     • € 5,00 hele dag

2. uitstappen
Afwezigheid bij uitstappen moeten steeds
geregulariseerd worden door een doktersattest.
Zoniet wordt een boete ten bedrage van de
kostprijs van de uitstap aangerekend.

Boetes

1. niet gereserveerd
Wanneer het kind op de opvang aanwezig is
maar niet vooraf heeft gereserveerd:
- € 4,00 halve dag
- € 8,00 hele dag
2. niet opdagen
Wanneer het kind afwezig is op een vooraf
gereserveerd opvangmoment:
- € 4,00 halve dag
- € 8,00 hele dag
3. laattijdig afhalen
€ 10,00 per kind per kwartier te laat afgehaald

Door wie

De buitenschoolse kinderopvang Schelle wordt
georganiseerd door het gemeentebestuur van
Schelle en staat onder toezicht van Kind en
Gezin.

Vragen

De verantwoordelijke, Eva Uyttendaele, is elke
maandag bereikbaar in “De Schellebel” van
10.00u tot 18.30u of na telefonische afspraak.

Thema’s zomervakantie:
Hawaï, het wilde westen, azië, landen, kunst,
hoog en droog, water, jungle, smakelijk eten
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