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Algemene info
• Gezien corona ons land nog niet heeft verlaten wordt 

ook dit jaar organisatorisch gekozen voor kampen : 
wanneer men inschrijft voor het sportkamp, is men ook 
automatisch ingeschreven voor de speelpleinwerking 
van de volledige week.

• We starten in de voormiddag met sportkampen om  
9 uur. In de namiddag wordt speelplein gegeven tot 
17.30 uur.

• Er is vooropvang voorzien tussen 7 en 9 uur (m.u.v. het 
paardenkamp).

• Indien je je kind wil afhalen tijdens de middag kan dat 
tussen 12 en 12.15 uur. Je betaalt wel voor een vol-
ledige week voor- en namiddag.

• Alle kampen verzamelen in sporthal De Kluize 
(Sportstraat 5), m.u.v. van het paardenkamp.

• De kinderen brengen zelf een tienuurtje en vieruurtje 
mee. Vergeet dus zeker niet je kind voldoende fruit 
of koeken mee te geven. We voorzien wel voldoende 
water voor de kinderen, breng zelf je drinkfles mee.

• Opgelet: er zijn geen kampen
› donderdag 1 & vrijdag 2 juli
› van maandag 19 t.e.m. vrijdag 30 juli
› maandag 30 & dinsdag 31 augustus

Meer info bij dienst Sport en Jeugd: Lieselot De Wulf 
& Dries Van Daele - Sportstraat 5 - tel. 09 362 48 92 - 
sportdienst@oosterzele.be & jeugddienst@oosterzele.be

SPORTKAMPEN

sport
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Overzicht sportkampen
nr sportkamp geboortejaar aantal prijs plaats

Zomervakantie week 1: maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli: thema FOOTBALL

1 Sportkriebels kabouters 2017 - 2016 30 75 euro Sporthal de kluize

2 Sportkriebels daltons 2015 - 2014 30 75 euro Sporthal de kluize

3 Sportkriebels bollebozen 2013 - 2012 30 75 euro Sporthal de kluize

4 Sportkriebels pioniers 2011 - 2010 - 2009 30 75 euro Sporthal de kluize

Zomervakantie week 2: maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli: thema TOUR LE VÉLO

5 Sportkriebels kabouters 2017 - 2016 30 75 euro Sporthal de kluize

6 Sportkriebels daltons 2015 - 2014 30 75 euro Sporthal de kluize

7 Sportkriebels bollebozen 2013 - 2012 15 75 euro Sporthal de kluize

8 Sportkriebels pioniers 2011 - 2010 - 2009 15 75 euro Sporthal de kluize

9 Avonturenkamp (volle dagen) 2011 - 2006 20 125 euro The Outsider Oudenaarde

Zomervakantie week 3: maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 augustus: thema OLYMPIC 

10 Sportkriebels kabouters 2017 - 2016 30 75 euro Sporthal de kluize

11 Sportkriebels daltons 2015 - 2014 30 75 euro Sporthal de kluize

12 Sportkriebels bollebozen 2013 - 2012 30 75 euro Sporthal de kluize

13 Sportkriebels pioniers 2011 - 2010 - 2009 30 75 euro Sporthal de kluize

Zomervakantie week 4: maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 augustus: thema WATER 

14 Sportkriebels kabouters 2017 - 2016 30 75 euro Sporthal de kluize

15 Sportkriebels daltons 2015 - 2014 30 75 euro Sporthal de kluize

16 Sportkriebels bollebozen 2013 - 2012 30 75 euro Sporthal de kluize

17 Sportkriebels pioniers 2011 - 2010 - 2009 30 75 euro Sporthal de kluize

Zomervakantie week 5: maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 augustus: thema JUMP

18 Sportkriebels kabouters 2017 - 2016 30 75 euro Sporthal de kluize

19 Sportkriebels daltons 2015 - 2014 30 75 euro Sporthal de kluize

20 Sportkriebels bollebozen 2013 - 2012 30 75 euro Sporthal de kluize

21 Sportkriebels pioniers 2011 - 2010 - 2009 30 75 euro Sporthal de kluize

22 Paardenkamp (volle dagen) 2014 - 2009 10 225 euro Bady Hoeve

Zomervakantie week 6: maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 augustus: thema OUTSIDE

23 Sportkriebels kabouters 2017 - 2016 30 75 euro Sporthal de kluize

24 Sportkriebels daltons 2015 - 2014 30 75 euro Sporthal de kluize

25 Sportkriebels bollebozen 2013 - 2012 15 75 euro Sporthal de kluize

26 Sportkriebels pioniers 2011 - 2010 - 2009 15 75 euro Sporthal de kluize

27 Avonturenkamp (volle dagen) 2011 - 2006 20 125 euro The Outsider Oudenaarde



4 vrijetijdsbrochure zomer 2021

Sportkriebels
Ben je sportief en wil je vanalles wat, dan kan je bij ons 
terecht voor een spetterende sport en spelweek. Een 
week lang laten we je in de voormiddag onder deskun-
dige begeleiding zappen tussen verschillende sporten en 
spelen. In de namiddag staan de monitoren van de speel-
pleinwerking klaar om jullie te animeren. Begint het bij 
jullie ook al te kriebelen om er een sportieve & speelse 
week van te maken? Schrijf je dan zeker in voor een van 
onze kampen.
Als extra zullen we per week met een thema werken en 
zo onze kampen leuk inkleden. Laat je zeker niet afschrik-
ken want wij zien dit heel ruim en breed qua aanbod. Het 
is niet omdat er als thema football staat dat de volledige 
week in het thema van voetbal zal zijn. Onze hoofdbe-
doeling is nog altijd om een mooie mix van activiteiten 
aan te bieden. Maar er zal die week wel eens ingespeeld 
worden op het EK dat op dat moment plaatsvindt.

Paardenkamp
Tijdens het paardenkamp op Bady hoeve (Badyhoeve, 
Kwaadbeek 71, 9860 Oosterzele) in Oosterzele bele-
ven deze kleine ruitertjes onvergetelijke momenten. Het 
kamp is aangepast aan hun jonge leeftijd dankzij de vari-
atie gaande van spelletjes, verzorgen van de paarden en 
pony’s, spelletjes met en op de paarden en pony’s tot zelfs 
echte rijlessen. Dit allemaal met uitstekende begeleiding 
ter plaatse.
Opgelet: Volledige dag dus vergeet je lunch niet. Op 
vrijdag is dit niet nodig want dan staan er frietjes op 
het menu. Zij voorzien een tien- en vieruurtje en ook 
onbeperkt water. Gelieve een drinkfles mee te geven met 
de naam erop.
Opgelet: Breng aangepaste kledij mee & reservekledij! 
(laarzen, lange broek/legging en een ruiterhelm zijn ver-
plicht). Helm ook ter beschikking gesteld door club. Geen 
fietshelmen, deze beschermen onvoldoende. De uren 
zien er iets anders uit dan onze andere kampen. Zo is 
er GEEN opvang mogelijk. Het kamp start om 9 uur en 
eindigt om 16.30 uur.

Avonturenkamp
We springen op de bus richting The 
Outsider in Oudenaarde waar jullie 
heel wat spanning en avontuur te 
wachten staat. Vlottentocht, laser-
battle, blotevoetenpad, speleopar-
cours, moerasparcours, SUP, kajak, 

klimmen,… Zijn jullie er klaar voor?
We verzamelen in Sporthal De Kluize. De bus vertrekt om 
9 uur en de kinderen zijn terug om 17 uur. Hier is ook 
vooropvang mogelijk vanaf 7 uur.
Opgelet: Volledige dag dus vergeet je lunch en 
tussendoortjes niet, alsook voldoende water mee te geven.
Benodigdheden: Zwemgerief, stevige schoenen, zorg 
steeds voor kledij die tegen een stootje kan, vuil en nat 
mag worden en reservekledij.
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Inschrijven
De inschrijvingen starten op 29 maart om 19 uur.
Inschrijven en betalen voor de kampen doe je op voor-
hand online. Meer info over het online inschrijven vind je 
op pag. 16.

Vooropvang 
De kampen starten stipt om 9 uur. Gelieve op tijd te zijn.
Er is vooropvang voorzien in de sporthal voor de deelne-
mers aan de kampen. Deze vooropvang begint om 7 uur 
en duurt tot 9 uur. Je hoeft niet afzonderlijk in te schrijven 
voor de vooropvang en geen extra inschrijvingsgeld te 
betalen.

Coronamaatregelen 
Volgens de richtlijnen op dit moment moeten we nog 
steeds in bubbels werken. Concreet betekent dit dat we 
elke week de kinderen en monitoren in drie of vier groe-
pen zullen opsplitsen. Bij de opsplitsing houden we reke-
ning met de leeftijd van de kinderen.
We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze 
kampen en accommodatie voldoen aan de richtlijnen 
die op dat moment gelden. Aangezien wij zelf niet weten 
wanneer er versoepelingen aankomen hebben wij voor 
de zekerheid gekozen. Stel dat er naar de zomervakan-
tie toe, meer mogelijkheden zijn dan op dit moment, dan 
zullen wij er alles aan doen om hier en daar nog een tof 
extraatje toe te voegen.
Meer info ontvangen jullie later via i-school.

Kledij
Het is aangeraden om sportieve kledij te dragen die 
ook vuil mag worden. Op de sportvloer worden er 
propere sportschoenen gedragen. Indien er activiteiten 
in openlucht plaatsvinden, kan je het best reservekledij 
meegeven. Hou je mailbox in te gaten indien er extra 
kledij wordt gevraagd.

Annulatieregeling en ziekte sportkampen 
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 17.

Sociaal tarief
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 17.

Aansluitende activiteiten
De combinatie met BKO is niet mogelijk tijdens de 
zomervakantie. 
Wanneer je inschrijft voor het sportkamp ben je 
automatisch ook ingeschreven voor het speelplein in de 
namiddag. En dit voor een volledige week.
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Wat is de speelpleinwerking ?
Tijdens heel wat zomernamiddagen kunnen kinderen van 
4 tot en met 12 jaar zich uitleven op het speelplein. Onder 
begeleiding van enthousiaste monitoren beleven zij een 
fijne zomer!

Algemene info
• Kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking 

sluiten aan bij een bubbel van in de voormiddag. 

• Elke speelpleindag start om 13.30 uur. Aanmelden 
kan tussen 13 en 13.30 uur.

• De speelpleinwerking duurt tot 17.30 uur
• De kinderen brengen zelf een en vieruurtje mee. We 

voorzien wel voldoende water voor de kinderen, breng 
zelf je drinkfles mee.

SPEELPLEINWERKING KRIEBELPLEZIER

kind  
en jeugd
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Inschrijvingen
• We weten nog niet of we deze zomer opnieuw voluit 

kunnen spelen. We bereiden de zomer voorlopig voor 
zoals afgelopen zomer (bubbels van vijftig). Daarom 
zal het niet mogelijk zijn om je kind voor één dag in 
te schrijven. Je schrijft je kind in voor een volledige 
week voor 12,5 euro. Het zal ook niet mogelijk 
zijn om je kind de dag zelf in te schrijven. Indien 
er versoepelingen mogelijk zijn zullen we de mogelijk-
heid bekijken om dit toe te passen.

• De combinatie met BKO is niet mogelijk tijdens 
de zomervakantie. 

• Zie ook rubriek inschrijven op pag. 16.

Meer info bij dienst Sport en Jeugd: Dries Van Daele - 
Sportstraat 5 – tel. 09 362 48 92 - jeugddienst@oosterzele.be 

Locatie
Je vindt ons in sporthal De Kluize – Sportstraat 5. De 
activiteiten van de speelpleinwerking vinden plaats in en 
rond de sporthal.

Dagindeling
12 – 13 uur: middagpauze  (enkel voor kinderen die van 
sportkamp komen)
13 – 13.30 uur: aanmelden (op voorhand inschrijven via 
i-school) 
13.30 – 17 uur: activiteiten 
17 – 17.30 uur: afhaalmoment
16 uur: vieruurtje (breng zelf fruit of koek mee, water krijg 
je gratis)

In de voormiddag kan je terecht bij de sportkampen. 
Indien je sportkamp in de voormiddag volgt ben je 
automatisch ingeschreven voor de speelpleinwer-
king. 

Periode
Maandag 5 tot vrijdag 9 juli
Maandag 12 tot vrijdag 16 juli

Maandag 2 tot vrijdag 6 augustus 2021
Maandag 9 tot vrijdag 13 augustus 2021
Maandag 16 tot vrijdag 20 augustus 2021
Maandag 23 tot vrijdag 27 augustus 2021

Het speelplein is gesloten van: 
Donderdag 1 en vrijdag 2 juli
Maandag 19 t.e.m. vrijdag 30 juli
De laatste dag speelplein is op vrijdag 27 augustus. 
Nadien is het speelplein gesloten.

Leeftijdsgroepen
We werken met vier leeftijdsgroepen:
 de kabouters:  kinderen geboren in 2016 en 2017
 de daltons:  kinderen geboren in 2014 en 2015
 de bollebozen:  kinderen geboren in 2012 en 2013
 de pioniers:  kinderen geboren in en 2009, 2010, 2011

Speelplein krijgt eigen facebookpagina
Speelplein Kriebelplezier heeft zijn eigen facebookpa-
gina. Je komt er te weten wat de kinderen spelen, wan-
neer je het best reservekleren meebrengt en je krijgt een 
unieke blik achter de schermen van de animatorenploeg! 
Zoek ons snel op en like onze pagina om op de hoogte te 
blijven. 

Medische gegevens en andere belangrijke info
Bij de online registratie geven de ouders alle nuttige 
informatie over hun kind. Wanneer er belangrijke medi-
sche gegevens zijn, is het de verantwoordelijkheid van de 
ouders om dit door te geven. Dit kunnen jullie zelf doen via 
i-school of doormailen naar jeugddienst@oosterzele.be. 
De hoofdanimator dient enkel medicatie toe aan de kinde-
ren wanneer hiervan een doktersattest is.
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Verzekering
Zie rubriek inschrijven op pag. 18.

Sociaal tarief / vrijstelling
Zie rubriek inschrijven op pag. 17.

Annulatieregeling en ziekte
Zie rubriek inschrijven op pag. 17.

Speelplein kriebelplezier ook voor kinderen 
met een beperking
In 2013 startte speelpleinwerking Kriebelplezier 
Oosterzele met het project inclusief speelplein. 
Kinderen met een beperking zijn in de eerste plaats 
gewoon kinderen. Ook in hun vrije tijd wensen kinderen 
met een beperking niets anders dan alle andere kinderen: 
vrienden maken, spelen, je leefwereld uitbreiden, … Dit 
kan deze zomer opnieuw op ons speelplein.
Ons speelplein zet actief stappen om drempels weg 
te werken en de nodige ondersteuning te bieden. Zo 
proberen we kinderen met een beperking gewoon mee 
te laten spelen. 

De kinderen met een beperking schrijven op voorhand in. 
Het is belangrijk om als ouder een afspraak te maken met 
verantwoordelijke Dries Van Daele. Op die manier krijgt 
iedereen de kans elkaar wat beter te leren kennen. Zo kan 
het speelplein zich voorbereiden zodat elk kind de kans 
krijgt een leuke zomer te beleven. Zo kunnen wij extra 
monitoren inschakelen, spelen aanpassen, … Een open 
communicatie tussen de ouders en het speelplein kan 
dit initiatief alleen maar ten goede komen. We spreken 
graag af voor 31 mei 2021 om de inschrijving van je kind 
te bespreken.

Met al je vragen kan je terecht bij Dries op de dienst Sport 
en Jeugd, Sportstraat 5 of via het nummer 09 362 48 92.
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Wat is Het Vinkemolentje ?
Het Vinkemolentje biedt kinderopvang op woensdag- 
namiddag tijdens het schooljaar en werkdagen tijdens 
de schoolvakanties aan schoolgaande kinderen van 2,5 
tot en met 12 jaar. Een team van ervaren begeleid(st)ers  
staat voor de kinderen paraat!

OPGEPAST: de BKO kan niet gecombineerd worden 
met grabbelpas, speelplein en sportkamp. 

Meer info bij dienst Sport en Jeugd: Nancy Eliano - 
Sportstraat 5 - tel. 09 362 48 92
Communicatie: via online platform i-School

Locatie en bereikbaarheid van de opvang
De opvang vindt plaats in de gebouwen van de gemeente- 
school in Oosterzele (Geraardsbergsesteenweg 69-71). 
De ouders brengen hun kinderen naar deze locatie en 
halen hen daar weer op. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET VINKEMOLENTJE 
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Het telefoonnummer van de opvang is: 0472 17 99 58 
(enkel tijdens de opvangmomenten)

Leeftijd kinderen
De opvang is bedoeld voor schoolgaande kinderen van 
min. 2,5 jaar tot max. 12 jaar. De kinderen worden geacht 
zindelijk te zijn.

Openingsuren van de opvang
De opvang is open van 7 tot 18 uur. 

Periode
Tijdens de zomervakantie is er opvang:
• van donderdag 1 juli tot en met vrijdag 27 augustus op 

weekdagen.

Er is geen opvang:
• op woensdag 21 juli 2021.
• op maandag 30 en dinsdag 31 augustus.

Tarieven
Het aantal uren dat een kind aanwezig is in de opvang, is 
bepalend voor het tarief dat zal aangerekend worden:
• een kind is minder dan 3 uur aanwezig in de opvang: 

4,25 euro
• een kind is tussen 3 en 6 uur aanwezig in de opvang 

(halve dag): 6,5 euro
• een kind is meer dan 6 uur aanwezig in de opvang 

(hele dag): 12 euro

Vanaf een tweede kind uit één gezin dat opvang volgt op 
hetzelfde moment als het eerste kind, wordt er een korting 
gegeven van 25% op de totaalfactuur voor het gezin.

Sociaal tarief
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 17

Registreren en inschrijven
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 16

Infomoment verplicht 
Je maakt eerst je registratie in i-School in orde, zie pag. 16
Als je jouw kind voor de eerste keer wilt inschrijven dien 
je eerst naar een infomoment in de sporthal te komen. Hier 
krijg je meer uitleg bij de werking van het Vinkemolentje, 
je ontvangt het huishoudelijk reglement en ondertekent 
de schriftelijke overeenkomst. Zonder overeenkomst, kan 
je geen gebruik maken van het Vinkemolentje. 

Afhankelijk van de evolutie van de pandemie en de 
regelgeving van het moment, is het mogelijk dat er wordt 
overgegaan naar een digitaal infomoment.

De data van deze infomomenten:
• maandag:  19/4 om 18.30 uur
• maandag:  26/4 om 18.30 uur 
• woensdag: 12/5 om 18.30 uur
• maandag: 17/5 om 18.30 uur
• maandag: 7/6 om 18.30 uur 
• maandag: 14/6 om 18.30 uur
• woensdag: 23/6 om 18.30 uur
Je schrijft je online in voor één van de infomomenten, zie 
rubriek ‘inschrijven’ op pag. 16
Een infomoment zonder inschrijvingen wordt 
afgelast.

Betaling
Na de vakantie wordt een factuur opgestuurd. Wij vragen 
stipt te betalen. Alle dagdelen waarvoor je je kind 
inschreef, zullen aangerekend worden, ook al was 
je kind niet aanwezig. Ook wanneer je de inschrij-
ving te laat annuleert, wordt de volledige inschrij-
ving aangerekend (zie inschrijven op pag. 16). Enkel 
bij afgifte van een medisch attest wordt de opvang niet 
aangerekend.
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Medische gegevens en andere belangrijke info
Bij de registratie worden een aantal gegevens gevraagd. 
Het is nodig een ouder of familielid te kunnen contacteren 
tijdens de opvanguren. Relevante medische info is ook 
belangrijk. Zorg dat de medische gegevens up-to-date 
zijn. Dit is, zeker in tijden van corona, erg belangrijk!

Ziek kind/medicatie
De begeleid(st)ers van de opvang mogen aan een kind 
geen medicatie toedienen. Indien dat toch noodzakelijk of 
gewenst is, moet er een uitdrukkelijk bewijs van de dokter 
zijn. Toestemming van enkel de ouder(s) volstaat 
niet.

Groepsindeling en bubbels
Naar alle waarschijnlijkheid zal er ook deze zomer reke-
ning moeten gehouden worden met de richtlijnen omtrent 
Covid-19. Van zodra het duidelijk is aan welke maatrege-
len de kinderopvang moet voldoen, brengen we je daar-
van zo snel mogelijk op de hoogte. Houd dus je mailbox 
goed in de gaten en zorg dat je mailadres in i-school 
correct is! 

Eten en drinken
Elk kind neemt zijn eigen lunchpakketje, drankjes en 
tussendoortjes mee. Het is aangewezen om rugzakje, 
brooddoos e.d. te merken.

Thema en activiteiten
Elk dagdeel bereiden de begeleid(st)ers een leuke 
activiteit voor. De kinderen mogen zelf kiezen of ze 
deelnemen aan de activiteit. Elke dag valt er weer iets 
anders te beleven en elke week is er een ander thema. De 
kapoenen zullen zich niet vervelen!

Enkele afspraken en weetjes
• Er staat een ideeënbus in Het Vinkemolentje, vlakbij 

de ingangsdeur. Als je als ouder een opmerking of 
een leuk idee hebt voor onze opvang, mag je altijd 
de ideeënbus gebruiken. Ook kinderen kunnen hun 
ideeën erin kwijt.

• De begeleid(st)ers moeten weten op welk moment je 
kind er is en wanneer het afgehaald wordt. Daarom 
vragen wij met aandrang om je kind aan te melden bij 
aankomst en later ook af te melden.
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Wat is grabbelpas?
Met grabbelpas kunnen kinderen van 4 tot en met 16 
jaar deelnemen aan allerlei bijzondere activiteiten. Dit 
kan gaan van een sportieve activiteit tot een film, van een 
creatieve activiteit tot een fijne uitstap … Grabbel maar 
los uit ons aanbod!

Wat je zeker moet weten over grabbelpas
• Er worden geen vieruurtjes voorzien, tenzij anders 

vermeld. Geef je kind altijd een koek en drankje mee. 
De kinderen mogen niets kopen uit de automaten in 
de sporthal. Geef je kind dus geen geld mee naar 
de activiteiten. Water wordt wel altijd voorzien in de 
sporthal. 

• Alle activiteiten vinden plaats in en rond sporthal 
De Kluize, of vertrekken vanuit de sporthal, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld.

• Omwille van de coronamaatrelen kunnen 
grabbelpasactiviteiten niet worden gecombi- 
neerd met Het Vinkemolentje, sportkamp of 
speelplein. Indien versoepelingen dit toelaten 
zullen we dit communiceren via i-school.

Meer info bij dienst Sport en Jeugd: Dries Van Daele - 
Sportstraat 5 - tel. 09 362 48 92 - jeugddienst@oosterzele.be 

GRABBELPAS
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Chronologisch overzicht activiteiten
De activiteiten zijn telkens een volledige dag.

Activiteit Datum Geboortejaren Aantal Prijs

Zoo Antwerpen 2 juli 2009 – 2014 45 15 euro

Walibi 9 juli 2011 - 2009 40 40 euro

Kidrock 16 juli 2009 – 2015 44 10 euro 

Spruitenbal 18 augustus 2009 – 2015 44 7 euro

Bellewaerde 30 augustus 2009 - 2017 45 35 euro

NIEUW tiener activiteiten 

Walibi 9 juli 2005 - 2008 40 35 euro

Kidrock 16 jul 2005 - 2008 10 10 euro 

Escape room 13 augustus 2005 - 2008 14 27 euro 

Take a risk 31 augustus 2005 - 2009 40 10 euro 

Detail van de activiteiten –  
chronologische volgorde

Zoo Antwerpen
Wanneer: vrijdag 2 juli  

van 8.15 tot 17.15 uur 
Plaats:  Station Scheldewindeke,  

gelieve stipt aanwezig te zijn.
Geboortejaren: 2009 - 2014
Maximum: 45 kinderen 
Prijs:  15 euro 
Neem mee:  Je eigen lunchpakket, voldoende water en 

eventueel regenjas of bescherming voor de 
zon. 

Wat: Stap met ons mee de trein op en geniet van 
een prachtig dagje in de zoo van Antwerpen! 
We maken een wandeling langs alle dieren 
en krijgen een rondleiding van een gids! De 
ideale uitstap om de vakantie mee in te zet-
ten! 

Walibi

Wanneer: vrijdag 9 juli van 9.15 tot 17.15 uur 
Geboortejaren: 2011 - 2005
Maximum: 40 kinderen 
Prijs:  35 euro 
Neem mee:  Je eigen lunchpakket, voldoende water en 

eventueel regenjas of bescherming voor de 
zon. 

Wat: Geniet van een dag je Walibi! Ga je graag 
eens overkop of heb je het liever voor de 
rustige attracties? Voor ieders wat wils.
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Kidrock 

Wanneer: Vrijdag 16 juli van 9.15 tot 17 uur
Geboortejaren: 2009 - 2015
Maximum: 44 kinderen 
Prijs:  10 euro 
Wat: In Wetteren is er Kidrock! Het is een heus 

feest met zotte randanimatie en spetterende 
optredens en shows. Wie er allemaal op de 
affiche staat, is nog een verrassing. Meer info 
op www.kid-rock.be.

Spruitenbal 

Wanneer: Woensdag 18 augustus van 9.15 tot 17 uur
Geboortejaren: 2015 - 2009
Maximum: 44 kinderen 
Prijs:  5 euro
Wat: Het spruitenbal betekent feest voor het 

jonge volkje! Provinciaal domein de Gavers 
in Geraardsbergen wordt omgetoverd in 
een speelparadijs: springkastelen, hip hop 
dansen, kapsalon, surfbike, trampolines, 
gaming, knutselen, circusinitiatie, kajak, 
drummen, … Kies maar uit, het is jouw dag!

Bellewaerde

Wanneer: Maandag 30 augustus van 9 tot 18 uur
Geboortejaren: 2009 - 2017
Maximum: 45 kinderen 
Prijs:  35 euro 
Wat: We sluiten de vakantie af in stijl met een 

bezoek aan Bellewaerde. Er is voor elk wat 
wils: van coole attracties tot een bezoek aan 
de dieren. De kinderen worden verdeeld in 
kleine groepjes onder begeleiding en kiezen 
zelf welke attracties/dieren ze bezoeken in 
het park!
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ACTIVITEITEN TIENERS
Kidrock 

Wanneer: Vrijdag 16 juli van 9.30 tot 17.30 uur
Plaats:  Station Scheldewindeke, gelieve stipt 

aanwezig te zijn
Geboortejaren: 2008 - 2005
Maximum: 10 kinderen 
Prijs:  15 euro 
Wat: In Wetteren is er Kidrock! Het is een heus 

feest met zotte randanimatie en spetterende 
optredens en shows. Wie er allemaal op de 
affiche staat, is nog een verrassing. Meer info 
op www.kid-rock.be.

Escape room
Wanneer: Vrijdag 13 augustus van 13.15 tot 16.30 uur
Plaats:  Station Scheldewindeke, gelieve stipt 

aanwezig te zijn
Geboortejaren:  

2008 - 2005
Maximum: 14 kinderen 
Prijs:  27 euro 
Wat: We nemen de trein naar Gent en gaan ons 

wagen aan een escape room. Ontsnappen 
we op tijd uit de kamer? Of blijven we er eeu-
wig opgesloten?!

Take a risk 
Wanneer: Dinsdag 31 augustus van 9 tot 18 uur
Geboortejaren: 2009 - 2005
Maximum: 25 kinderen
Prijs:  10 euro 
Wat: Dinsdag 31/08 wordt in het provinciaal do-

mein Puyenbroeck in Wachtebeke ‘Take A 
Risk’ georganiseerd. Dat is een jeugdsport-
happening voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

 Op het programma staan verschillende avon-
tuurlijke activiteiten. De ene net iets uitda-
gender dan de andere, maar wees gerust 
er zit voor ieder van jullie zeker iets tussen. 
De burensportdienst Schelde Durme staat in 
voor de organisatie van dit event en zal hier-
voor samenwerken met Belgian Air Force. 
Er zal naast het aanbod ook een tof festival-
sfeertje in de lucht hangen en we eindigen 
de dag met een dj-set. Als afsluiter van de 
vakantie wil je dit zeker niet missen, dus in-
schrijven is de boodschap.

Inschrijven
Zie pag. 16

nieuw
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Inschrijven voor grabbelpas, sportkampen en BKO Het 
Vinkemolentje
Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde online 
platform voor registratie en inschrijving: i-School. 
1: Je registreert je kind als volgt:
 1. Ga naar www.i-school.be/oosterzele/registreren, 

via Google Chrome of Internet Explorer. 
 TIP: typ de URL bovenaan in de balk van je browser. 

Als je googelt op de term i-School, riskeer je de 
juiste pagina niet te vinden (je kan bijvoorbeeld 
bij een andere stad of gemeente uitkomen).

 2. Houd rijksregisternummer van jezelf, je partner 
en jouw kinderen bij de hand.

 3. Je ontvangt automatisch per e-mail een login 
en paswoord. Hiermee kan je later je gegevens 
aanpassen en inschrijven voor vakantie-
activiteiten.

We raden gescheiden ouders aan om één account voor 
hun kind aan te maken en onderling de financiën te 
regelen. Als de factuur uitzonderlijk toch gesplitst moet 
worden, neem je contact op met dienst Sport en Jeugd.

2:  Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor 
grabbelpas, sportkampen en middagtoezicht in de 
sporthal?

1. Je schrijft je kind in voor elke gewenste activiteit 
via www.i-school/login

 Je kan inschrijven vanaf het inschrijfmoment. 
2. Je betaalt online onmiddellijk voor de ingeschreven 

activiteiten.

3:  Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor Het 
Vinkemolentje?
Een kind kan na de online registratie nog niet 
deelnemen aan de opvangmomenten van Het 

Vinkemolentje (woensdagnamiddagen en vakantie- 
dagen). Eerst moeten de ouders verplicht de 
schriftelijke overeenkomst ondertekenen bij 
dienst Sport en Jeugd. Dit kan op vaste infomomenten 
voor ouders:
1. Schrijf je online in op www.i-school/login voor een 

infomoment bij dienst Sport en Jeugd. Dit kan ten 
laatste de dag voordien tot 23.59 uur. Hier krijg je 
meer uitleg bij de werking van Het Vinkemolentje, 
onderteken je de schriftelijke overeenkomst en 
neem je kennis van het huishoudelijk reglement. 
Ook is er ruimte voor vragen.

2. Vanaf dan kan je je kind inschrijven per dag(deel) 
via www.i-school/login. Je kan inschrijven vanaf 
het inschrijfmoment. 

3. De betaling gebeurt achteraf op factuur.

Problemen?
Hulp nodig bij het inschrijven? Op www.oosterzele.be 
vind je een handleiding voor registreren en inschrijven. 
Lukt het met de handleiding ook niet of heb je geen 
toegang tot internet? Neem dan contact op met de dienst 
Sport en Jeugd.
TIP: in de bib staan er computers ter beschikking voor 
online registreren en inschrijven.

Inschrijfmomenten 
Vanaf wanneer?
De inschrijvingen voor de zomervakantie starten op 
maandag 29 maart om 19 uur
Aandachtspunten:
• Plan tijdig en schrijf zo snel mogelijk in. Activiteiten en 

opvang kunnen volzet geraken.
• Voor het Vinkemolentje wordt 4 weken voor de start 

van elke vakantiemaand het aantal personeelsleden 

ONLINE INSCHRIJVEN
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en indien van toepassing het aantal bubbels bepaald 
op basis van het aantal ingeschreven kinderen. Het 
maximale aantal toegelaten kinderen wordt dan 
naar beneden aangepast. Daarna staan we geen 
vermeerdering van plaatsen meer toe. Het verlof van 
het personeel wordt gerespecteerd. 

• Voor juli gebeurt dit op donderdag 3 juni 23.59 uur
• Voor augustus gebeurt dit op maandag 5 juli 23.59 uur

Tot wanneer?
Voor sportkampen kan je inschrijven tot een week voor 
de start van de activiteit, zolang er nog plaats is. Bij grab-
belpas kan je inschrijven tot twee weken voor de start van 
de activiteit, zolang er nog plaats is. 
Voor het Vinkemolentje kan je voor een opvangdag 
inschrijven tot 23.59 uur de dag ervoor, zolang er nog 
plaats is. 
Voor het speelplein kan je inschrijven tot zondag voor de 
daaropvolgende week.

Reglementen en meer info
Alle reglementen kan je vinden op www.oosterzele.be. 
Wij raden aan om alle voor jou relevante reglementen 
door te nemen. 
Opgelet: in deze coronatijd kan er afgeweken 
worden van de normale reglementen afhankelijk 
van de geldende maatregelen van het moment.
Heb je geen toegang tot internet, kan je de reglementen 
ook steeds opvragen bij de dienst Sport en Jeugd.

Annuleringsregeling
Tot vier weken voor de start van de vakantie kan je online 
kosteloos annuleren voor elk initiatief. 
De data tot wanneer je kosteloos online kan annuleren:
•	 Voor juli: donderdag 3 juni 23.59 uur
•	 Voor augustus: maandag 5 juli 23.59 uur

Ziekte
Wanneer een kind ziek is tijdens de vakantie, krijg je het 
inschrijvingsgeld terugbetaald voor de dagen dat het kind 
niet aanwezig was. Je bezorgt binnen de vijf werkdagen 
een doktersattest aan de dienst Sport en Jeugd.

Bijzonderheden sportkampen en grabbelpas
Na bovenstaande data kan je alleen nog voor een 
sportkamp of grabbelpasactiviteit annuleren als iemand 
van de reservelijst je plaats inneemt en betaalt voor deze 
activiteit. Dit kan niet online. Je contacteert in dat geval de 
dienst Sport en Jeugd.

Bijzonderheden Vinkemolentje
Tussen vier en twee weken voor de start van de vakantie 
kan je online annuleren tegen een annuleringskost van 
50% van de normale kost van de geannuleerde dagen. Dit 
kan:
• Voor juli: van donderdag 3 juni 23.59 uur tot donderdag 

17 juni 23.59 uur
• Voor augustus: maandag 5 juli 23.59 uur tot maandag 

19 juli 23.59 uur

Sociaal tarief
Gemeente Oosterzele voorziet een sociaal tarief voor alle 
initiatieven. Het sociaal tarief geeft een vermindering van 
de deelnameprijs van 80%.

§2.1 Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen. 
Het sociaal tarief wordt onder volgende voorwaarden 
toegekend:

 1. Inwoner zijn van Oosterzele: 
  Het kind is gedomicilieerd of verblijft in  
  Oosterzele onder één van volgende voorwaarden: 
  • het kind woont in Oosterzele en is er 

ingeschreven in het bevolkingsregister, 
vreemdelingenregister of wachtregister
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  • er bestaat een regeling van co-ouderschap 
en minstens één van de ouders van het kind 
is in Oosterzele gedomicilieerd

  • het kind verblijft in een erkende residentiële 
voorziening of begeleidingstehuis bijzondere 
jeugdzorg gevestigd in Oosterzele

  • het kind verblijft in een pleeggezin in  
   Oosterzele
 EN
 2. Voldoen aan een van volgende voorwaarden:
  • de ouders worden begeleid voor budget- 

beheer, budgetbegeleiding of collectieve 
schuldbemiddeling 

  • de ouders krijgen financiële steun en/of 
leefloon gedurende minimum de volledige 
en ononderbroken periode van 3 maand

  • één van de ouders krijgt een invaliditeits- 
uitkering

§2.2 Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. 
Het sociaal onderzoek (inkomsten- en uitgaven- 
onderzoek) van de maatschappelijk werker geeft 
aan of iemand recht heeft op een sociaal tarief. Dit 
gebeurt discreet en met respect voor de privacy.

§2.3 Het sociaal tarief is niet van toepassing op de 
administratieve kosten.

§2.4 Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor  
1 jaar.

Verzekering
De deelnemer is automatisch verzekerd voor lichamelijke 
ongevallen bij alle activiteiten. Materiële schade kan niet 
vergoed worden (bv.: speelgoed kwijt of kapot).

Communicatie
Wil je iets vragen of melden in verband met i-School of onze 
activiteiten, gebruik dan het communicatiekanaal van 
i-School. Zo kan dienst Sport en Jeugd de communicatie 
met de ouders opvolgen.

Voordelen van i-School voor jou als ouder
• Je kan zelf je gegevens beheren
• Je kan online inschrijven en annuleren voor sport- 

kampen, speelplein, Vinkemolentje en grabbelpas en 
je hoeft niet meer speciaal langs te gaan bij dienst 
Sport en Jeugd

• Je kan online je formulieren voor het ziekenfonds en 
fiscale attesten opvragen en hoeft hiervoor niet meer 
langs te gaan bij dienst Sport en Jeugd

• Je hebt online te allen tijde zicht op je facturen en de 
deelnames van je kinderen aan opvang en activiteiten

• Je kan via i-School communiceren met de dienst Sport 
en Jeugd en documenten opladen

Contacteren dienst Sport en Jeugd:
Onze dienst is telefonisch bereikbaar op volgende 
momenten: 

Maandag: 8.45 tot 16 uur en 18 tot 20 uur
Dinsdag  t.e.m. donderdag: 8.45 tot 16 uur
Vrijdag: 8.45 tot 12 uur

Over de middag is de dienst gesloten van 12 tot 13.30 uur
Tijdens de schoolvakanties is de dienst gesloten op 
maandagavond.

Indien je wil langskomen, vragen wij om eerst een 
afspraak te maken.
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Overzicht van de initiatieven en hun kenmerken

Naam 
initiatief

Locatie Leeftijd 
kinderen

Registreren 
op

i-School?

Verplicht info-
moment en 

ondertekenen 
schriftelijke 

overeenkomst?

Van tevoren online 
inschrijven per 

activiteit?

Wijze van 
betaling

Annulering

Vinke- 

molentje

GILO 

Oosterzele

2,5 – 12 jaar JA JA NEE voor 

woensdagnamiddag-

opvang

JA voor vakantie-opvang 

vanaf inschrijfmoment 

tot ten laatste de 

dag voordien 23u59 

(pas mogelijk na 

ondertekenen 

overeenkomst)

Factuur achteraf Kosteloos 

annuleren: tot  

4 weken voor de 

vakantie

Annuleren tegen 

betaling van 

50%: Tussen  

4 en 2 weken 

voor de vakantie

Sport- 

kampen

Sporthal Vanaf 4 jaar JA NEE JA – vanaf 

inschrijfmoment tot  

1 week voor de start 

van het kamp zolang er 

plaats is

Online betaling 

bij inschrijving

Kosteloos 

annuleren: tot  

4 weken voor de 

vakantie

Grabbelpas Sporthal 4 – 16 jaar JA NEE JA – vanaf  

inschrijfmoment tot 

2 week voor de start 

van activiteit zolang er 

plaats is

Online betaling 

bij inschrijving

Kosteloos 

annuleren: tot  

4 weken voor de 

vakantie

Speelplein- 

werking

Sporthal 4 – 12 jaar JA NEE JA,  vanaf  

inschrijfmoment tot 

zondag voor de start 

van activiteit zolang er 

plaats is

Online betaling 

bij inschrijving

Kosteloos 

annuleren: tot  

4 weken voor de 

vakantie
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Onze contactadressen
Gemeenschapscentrum De Kluize - Sportstraat 3 -  
09 363 83 30 - www.gcdekluize.be

Sporthal De Kluize - Sportstraat 5 -  
09 362 48 92 - www.oosterzele.be

Dienst Sport en Jeugd - Sportstraat 5 -  
09 362 48 92 - www.oosterzele.be

Bibliotheek - Stationsstraat 13 - 09 362 81 17 
http://biboosterzele.blogspot.be

Werkten mee aan deze brochure:
Bianca De Mulder
Lieselot De Wulf
Nancy Eliano
Mireille Helderweirdt
Dries Van Daele

Vormgeving: 
Press Point.be

Verantwoordelijke uitgever: 
AGB De Kluize  
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