Krokusvakantie

Kleuters

Lagere
school

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

KROKUSVAKANTIE
Hoera, de krokusvakantie komt eraan!
De sport- en jeugddienst hebben een gevarieerd aanbod van sport, spel en crea
voorzien voor kinderen van 2,5 tot en met 14 jaar.

INSCHRIJVEN
Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor elk aanbod: sportkampen, crea-activiteiten
en buitenschoolse kinderopvang.
Inschrijven kan vanaf maandag 10 januari om 18 uur via
https://webshop.herselt.be
Log in en klik op de knop ‘activiteiten’. Je typt in de zoekfunctie ‘krokus’ en krijgt
een overzicht van alle activiteiten. Om in te schrijven klik je op de gewenste activiteit.
Tip: Maak vóór de start van de inschrijvingen je account in orde.
Op die manier kan je vlot inloggen en inschrijven.

BETALEN
Je ontvangt vóór de activiteit een factuur voor de sportkampen en crea-activiteiten.
Je ontvangt na de activiteit een factuur voor de buitenschoolse kinderopvang.

ANNULEREN
Geef een seintje indien je toch niet kan deelnemen en maak een kindje op de
wachtlijst blij. Terugbetaling van de deelnameprijs is enkel mogelijk met een
doktersattest. Dit attest moet je ten laatste 7 kalenderdagen na de activiteit
voorleggen.

ALLEEN NAAR HUIS
Voor sportkampen en crea-activiteiten kunnen kinderen vanaf 11 jaar de activiteit
alleen verlaten mits schriftelijke toestemming van de ouders.
Meer info over de activiteiten
sport@herselt.be – 014 53 90 53
jeugd@herselt.be – 014 53 90 59

CORONAPROOF AANBOD
Ook in coronatijden gaan we voor een volwaardig én veilig aanbod. De activiteiten,
kampen en kinderopvang worden georganiseerd volgens de COVID-19-maatregelen. Als de maatregelen veranderen, passen wij ons aan. Dit kan wijzigingen geven
in het aanbod of in de praktische organisatie. Deelnemers worden hiervan verwittigd.

VRIJETIJDSPAS
Met de vrijetijdspas (VTP) krijg je bij deelname aan gemeentelijke activiteiten 50 %
korting. 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

KINDEROPVANG
De kinderopvang in VTC De Mixx in Herselt en De Dabberkes in Ramsel zijn
geopend van maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart van 7 tot 18.30 uur.
Schoolgaande kleuters en lagereschoolkinderen kunnen op beide locaties terecht.
Onze begeleidsters zorgen voor een leuk programma. Tot dan!
Vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven kan via https://webshop.herselt.be
Meer info: kinderopvang@ocmwherselt.be | 014/53 90 27 of 014/53 90 95

KLEUTERS
PRINSEN EN PRINSESSEN I.S.M. SPORTA
Vraag jij je soms af wat prinsen en prinsessen allemaal doen en wil jij ook eens een
prins of prinses zijn?
Kom dit allemaal ontdekken en beleven samen met je vriendjes en vriendinnetjes.
Op vrijdag 4 maart mogen (niet verplicht) de kinderen verkleed komen.
Wie: 		
		
Waar: 		
Wanneer:
Uur: 		
Prijs: 		

groep 1: schoolgaande kleuters (°2019-°2018)
groep 2: 2de + 3de kleuterklas (°2017-°2016)
VTC de Mixx, kleine sporthal
maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart
9 - 16 uur
basis: 70 euro
VTP: 35 euro
Meebrengen:
- sportschoenen met witte zool,
		
- lunchpakket, drank en tussendoortje
		- reservekledij
Deelnemers:
max. 25, min. 10 per groep

INDIANENKETTING
Ugh! Indiaantjes opgelet want we hebben een leuke workshop voor jullie!
Droom jij ook van een mooie kleurrijke ketting met veertjes of een stoere armband
in jouw lievelingskleuren?
Nadien spelen we nog enkele toffe indianenspelletjes.
Wie:
Waar:
Wanneer:
Uur:
Prijs:
		
Deelnemers:

schoolgaande kleuters (°2019-°2016)
VTC de Mixx , Crea kids
woensdag 2 maart
9 - 11 uur
basis: 5 euro
VTP: 2,50 euro
max. 15, min 5

DIERENMASKER
Wat een dolle beestenboel! Er staat een paard in de gang en een beetje
verder zit een leeuw!
Word jij een vrolijk varkentje of een stoere slang?
Kom tijdens deze workshop voor kleuters jouw eigen masker knutselen.
Wie:
Waar:
Wanneer:
Uur:
Prijs:
		
Deelnemers:

schoolgaande kleuters (°2019-°2016)
VTC de Mixx , Crea kids
donderdag 3 maart
9 - 11 uur
basis: 5 euro
VTP: 2,50 euro
max. 15, min 5

LAGERE SCHOOL
TENNISKAMP I.S.M. TENNISCLUB HERSELT
Tijdens dit kamp leer je spelenderwijs de basistechnieken van tennis. Dropshots,
volleys en wedstrijdjes komen aan bod.
Wie: 		
Waar: 		
Wanneer:
Uur: 		
Prijs: 		
		
Meebrengen:
		
		
Deelnemers:

lagereschoolkinderen (°2015-°2010)
VTC de Mixx, grote sporthal en tennishal
maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart
9 - 12 uur
basis: 35 euro
VTP: 17,50 euro
- sportschoenen met witte zool
- schoenen voor buiten
- drank en tussendoortje
max. 30, min. 10

BALSPORTENKAMP
Wil jij kennismaken met verschillende balsporten zoals hockey,
volleybal, basketbal, korfbal,…? Schrijf je dan zeker in.
Wie: 		
Wanneer:
Waar: 		
Uur: 		
Prijs: 		
		
Meebrengen:
		
		
Deelnemers:

lagereschoolkinderen (°2015-°2010)
maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart
VTC de Mixx, grote sporthal, kunstgrasterrein
13 - 16 uur
basis: 35 euro
VTP: 17,50 euro
- sportschoenen met witte zool
- schoenen voor buiten
- drank en tussendoortje
max. 30, min. 10

LAMA SLINGER
Vind jij lama’s ook zo schattig? Goed nieuws!
Na deze knutselworkshop kan jouw eigen lamaslinger in jouw kamer schitteren.
Knutsel je liever een ander diertje? Geen probleem!
Jij mag jouw eigen slinger ontwerpen.
Wie:
Waar:
Wanneer:
Uur:
Prijs:
		
Deelnemers:

lagereschoolkinderen (°2015-°2010)
VTC de Mixx, crea kids
woensdag 2 maart
14 - 16 uur
basis: 5 euro
VTP: 2,50 euro
max. 15, min 5

TIENERS
GOLF IN THE DARK
Je speelt minigolf in een fantastisch decor van allemaal kunstwerken en waant je
in een andere wereld. De Speelsaloon in Westerlo heeft 18 verschillende holes in
thema. De golfbaan is uitgelicht door blacklights waardoor de ballen, de banen en
het decor licht geven.
Wie:		
Waar:
Wanneer:
Uur:
Prijs:
		
Meebrengen:
Deelnemers:

tieners van 12 tot en met 15 jaar (°2010-°2007)
ingang zuid aan VTC de Mixx
vrijdag 4 maart
10 tot 13 uur.
basis: 10 euro (incl.drankje)
VTP: 5 euro (incl. drankje)
sportieve kledij en schoenen
max. 15, min 5

