Herfstvakantie

Kleuters

Lagere
school

Tieners
MEER INFO OVER HET AANBOD
sport@herselt.be – 014 53 90 53
kinderopvang@ocmwherselt.be - 014 53 90 27
jeugd@herselt.be – 014 53 90 59

HERFSTVAKANTIE
Wij tellen af naar de herfstvakantie. Jullie ook? Tijd voor leuke dingen!
De buitenschoolse kinderopvang en de sport- en jeugddienst hebben een gevarieerd aanbod van sport, avontuur en spel voorzien voor kinderen van 2,5 tot en
met 14 jaar.
De activiteiten worden georganiseerd volgens de COVID-19-maatregelen.
Als de maatregelen veranderen, passen wij ons aan.
Dit kan wijzigingen geven in het aanbod of de praktische organisatie.
Deelnemers worden hiervan verwittigd.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan vanaf maandag 26 september om 18 uur via https://webshop.
herselt.be
Tip: Maak voor de start van de inschrijving je account in orde.
Op die manier kan je vlot inloggen en inschrijven.

BETALING
Je ontvangt vooraf een factuur voor de sport - en jeugdactiviteiten.
Je ontvangt nadien een factuur voor de buitenschoolse kinderopvang.

ANNULEREN
Maak de kinderen op de wachtlijst blij en geef een seintje als jouw kind niet kan
deelnemen.
Terugbetaling van de deelnameprijs is enkel mogelijk met een doktersattest.
Dit attest moet je ten laatste 7 kalenderdagen na de activiteit voorleggen op de
jeugd- of sportdienst.

VRIJETIJDSPAS
Met de vrijetijdspas krijg je 50 % korting op de deelnameprijs van gemeentelijke
activiteiten. Deze pas is voor personen met een verhoogde tegemoetkoming van
het ziekenfonds (OMNIO-statuut) of die het financieel moeilijk hebben.
Meer info en aanvraag:
Sociaal huis, nele.bylois@ocmwherselt.be | 014 53 81 38
Vrijetijdsdiensten, vrijetijd@herselt.be | 014 53 90 56

ACTIVITEITEN

Kinderopvang tijdens de herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie zijn de locaties in Herselt en Ramsel geopend.
Vooraf inschrijven is verplicht en kan vanaf maandag 26 september.
Wie:
Wanneer:
		
Waar: 		
		
Inschrijven:
Meer info:

schoolgaande kleuters en lagereschoolkinderen
van maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november tussen 7.00
en 18.30 uur. GESLOTEN op dinsdag 1 november!
BKO Herselt, Asbroek 1 F en BKO Ramsel, Achter Kennis 14/1
Onze begeleidsters zorgen voor een leuk programma. Tot dan!
via www.webshop.herselt.be.
kinderopvang@ocmwherselt.be | 014 53 90 27/95

KLEUTERS

Uitstap i.s.m. Speelsaloon Westerlo
De laatste dag van de herfstvakantie gaan we op avontuurlijke uitstap naar de
speeltuin van echte cowboys en indianen. Gaan jullie mee op avontuur?
Wie:
schoolgaande kleuters (°2020-°2017)
Waar: 		
centrale gang, VTC de Mixx
Wanneer:
vrijdag 4 november
Uur:		
12.30 tot 16.30 uur
Prijs: 		
6 euro inclusief drankje, VTP 3 euro
		inclusief drankje
Meebrengen:
(gezond) tussendoortje en drankje
Deelnemers:
max. 30, min. 10

LAGERE SCHOOL
Avonturendag i.s.m. Bergstijgers Kempen
Een dagje klimmen, andere deelnemers beveiligen, knopen leggen, met kaart en
kompas werken en nog zoveel meer.
Wie:		
		
Waar:
Wanneer:
Uur:		
Prijs: 		
Meebrengen:
Deelnemers:

groep 1: lagere schoolkinderen (°2016-°2014)
groep 2: lagere schoolkinderen (°2013-°2011)
klimzaal, VTC de Mixx
maandag 31 oktober
9 tot 16 uur
16 euro, VTP 8 euro
tussendoortje, drankje en lunchpakket
max. 24, min. 10

Mountainbikedag i.s.m. Young Wolves Offroad Cycling Academy
De kinderen leggen op relatief lange tijd een korte afstand af waarbij ze ook stilstaan bij alle
technieken (klimmen, dalen, remmen, bochten,...) die je nodig hebt. Niet alleen wordt er algemeen wat bijgeleerd, ook wordt er tijd gemaakt voor een persoonlijke aanpak voor je eigen
werkpunten. De groepen worden zo ingedeeld dat ieder op zijn niveau het meeste bijleert.
Wie:
lagere schoolkinderen (°2016-°2011)
Waar: 		
centrale gang, VTC de Mixx
Wanneer:
vrijdag 4 november
Uur:
9 tot 16 uur
Prijs: 		
16 euro, VTP 8 euro
Meebrengen:
- eigen mountainbike
		
- fietskledij (aangepast aan de weersomstandigheden)
		- reservekledij
		
- fietshelm
		
- fietsslot
		
- reservebandje en handpomp
		
- tussendoortje, drank en lunchpakket
		
(ook voor onderweg)
Deelnemers:
max. 16, min. 10

TIENERS
Retrogaming i.s.m. Jeugdhuis de Choke
Tijdens deze leuke activiteit stappen deelnemers terug in de tijd van het gamelandschap. We spelen met helden zoals Mario en Pokémon en dit allemaal binnen de
wereld van Nintendo, Sega en Playstation2. Voor jonge tieners die vooral bekend zijn
met de meest moderne games is het een ontdekkingstocht waarin ze spelenderwijs
de roots van het gamen tegenkomen. Fun verzekerd!
Wie:
Waar:
Wanneer:
Uur:
Prijs: 		
Deelnemers:

tieners van 12 tot en met 15 jaar (°2011-°2008)
centrale gang, VTC de Mixx
donderdag 3 november
13 tot 16 uur
7 euro inclusief drankje, VTP 3,5 euro inclusief drankje
max. 20, min. 5

