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Wil je meer informatie over de voorstellingen
of een ticket reserveren voor cultuur in De Kluize?
• bel 09 363 83 30
• reservaties@oosterzele.be
• www.gcdekluize.be
• Bij de cultuurdienst, op de eerste verdieping
van GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele.
• De cultuurdienst is open
van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur,
van maandag tot donderdag ook van 13.30 tot 16 uur
en op maandagavond tussen 18 en 20 uur.
• Je kunt de bancontact/payconiq app gebruiken
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Familieﬁlm

De Kleine Prins

Cultuur
in de
Kluize

woensdag 4 november om 14.30 uur
tarief
5 euro standaard

Voor het eerst wordt de magie van Antoine de Saint-Exupéry’s
poëtische jeugdboek vertaald naar animatie op het grote scherm.
Het leven van een negenjarig meisje staat volledig in het teken van
volwassen worden. Haar moeder heeft elke stap berekend, elke levensfase ingeschat en alle tijd besteed. Maar dan leert het meisje haar buurman, een oude piloot,
kennen. Hij vertelt indrukwekkende verhalen over zijn reizen en vooral over zijn
ontmoeting met een kleine prins jaren geleden.
Voor iedereen vanaf 6 jaar. Vlaams gesproken.

Kunstendag voor kinderen - familietheater

Made in Kwakkaba
Zonzo Compagnie & ROESTgroep
zondag 15 november om 14 en 16 uur
tarieven
12 euro standaard
6 euro -26
Wonderlijke muzikale reis met afgedankt speelgoed in de
hoofdrol.
ROESTgroep maakt voorstellingen van cadeautjes. Jij
geeft iets, zij maken er een voorstelling mee. Voor MADE
IN KWAKKABA verzamelden ze oud en vergeten speelgoed. Theatermaakster Silke Melis en muzikant Alec De
Bruyn bekeken het met een frisse blik, zetten het op z’n
kop en draaiden het binnenste-buiten, schudden ermee,
bliezen erop en gaven het een nieuw leven in plaats van
een plek op de vuilnisbelt. Elke afgedankte furby, wegVrijetijdsbrochure najaar 2020

kwijnende teddybeer of batterij-verlangende Casio kreeg
zo recht op een tweede verwondering dankzij deze voorstelling. Samen met het publiek vertellen ze een woordeloos muzikaal verhaal over de wonderlijke reis van een
badeendje.
Voor iedereen vanaf 4 jaar.
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Familietheater

BAM!

Ultima Thule

zondag 6 december om 15 uur
tarieven
12 euro standaard
6 euro -26
BAM!
Een knal.
Een grote ramp.
De wereld naar de vaantjes.
Schiet er nog iets over?
Ja, daar! Nog één stukje land.
En daar! Een man.
En daar! Een vrouw.
Zijn zij de twee enigen?
Blijkbaar wel.
Dan moeten zij herbeginnen.
De wereld opnieuw maken.
Vorm geven. Fantaseren.
Zoals zij denken …
dat het goed zou zijn.
Maar ze zijn zo anders.
Als dat maar goed komt!
Want anders wordt het opnieuw …
BAM!
BAM! is een voorstelling over helemaal opnieuw beginnen, over
elkaar leren kennen, in de gelijkenissen en de verschillen, over
je plek zoeken, over dromen van een nieuwe wereld en over
soms eens botsen.
BAM! is een lofzang op de fantasie, het vrij spelen en het warme contact dat dat teweeg brengt tussen mensen.
Voor mensen vanaf 4 jaar.
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Lezing

Alleen met jou
Rika Ponnet

donderdag 1 oktober om 19.30 uur
In de liefde zijn we vandaag vrijer dan ooit en toch zijn
we collectief bang. Bang om gekwetst of niet gezien te
worden. We hopen dat een rationele en wetenschappelijke benadering van de liefde onze redding zal zijn. Als
we maar verstandig een partner kiezen, dan komt het
goed. Of toch niet? Rika Ponnet komt naar Oosterzele om
haar laatste, baanbrekende boek Alleen met jou voor te
stellen. Hierin houdt ze een opvallend pleidooi voor ‘de
terugkeer van de romantische liefde’.

Cultuur
in de
Bib

Bibliotheek Oosterzele i.s.m.
Vormingplus Gent-Eeklo &
Eva vzw - Oosterzele
Donderdag 1 oktober - 19.30 tot 21.30 uur - Inschrijven
bij Vormingplus Gent-Eeklo via www.vormingplusgenteeklo.be, of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via
09 224 22 65 met vermelding van de cursuscode:
20PW8664 - Prijs: 8 euro | 6 euro| 4 euro

woensdag 7 oktober om 19.30 uur
Interactieve lezing

én kritische blik naar de aantrekkingskracht van games,
sociale netwerken, vloggers ... en geven je tips hoe je
jouw kinderen én jezelf 'mediawijzer' kan maken.

#Mediaopvoeding
Digisaurus

Voor leerkrachten en ouders van kinderen in het basisen secundair onderwijs

Kinderen, tieners en hun smartphone, ze
lijken soms wel met elkaar vergroeid.
Voor veel ouders blijft dat intensieve mediagebruik een raadsel: wat trekt hen daar precies in aan?
En houdt al dat gamen, chatten en staren ook geen gevaren in? In deze lezing kijken we op met een positieve
Vrijetijdsbrochure najaar 2020

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Regiobib Route 42
Woensdag 7 oktober van 19.30 tot 21.30 uur - Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 |
bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 5 euro
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maandagen 19 en 26 oktober
om 19.30 uur
Kijkworkshop

vrijdag 9 oktober om 20 uur

De Schrijfwijzen

Van Eyck en de
hedendaagse kunst:
opmerkelijke relaties

Het Groot Dictee Heruitgevonden

Hoe kan je de schilderijen van Van Eyck linken aan de
kunst van onze tijd? Wat valt je op als je deze kunstwerken met elkaar vergelijkt? Wat vertelt deze kunst jou? En
welke relatie bestaat er tussen de werken die zes eeuwen
kunstgeschiedenis overbruggen? In deze cursus ontdek
je op een actieve en creatieve manier de schilderkunst
van Van Eyck én de actuele kunst. De werken die aan bod
komen, blijken heel verrassend op visuele, thematische
of maatschappelijke wijze op elkaar in te spelen. Uiteraard is er ook aandacht voor de kunsthistorische context
waarbinnen deze kunstwerken werden vervaardigd. Een
voor iedereen toegankelijke cursus kunst kijken!

Op vrijdagavond 9 oktober verwelkomen we je graag in
onze bib om deel te nemen aan De Schrijfwijzen, Het
Groot Dictee Heruitgevonden. Het is een dictee voor íédereen die graag speelt met letters. Je hoeft dus zeker
geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief
aan de slag gaan met taal. Het spel start om 20 uur stipt
en dat simultaan in meer dan 100 bibs over heel Vlaanderen en Brussel. Trommel je taalminnende vrienden op
en speel mee! Inschrijven is gratis en kan vanaf 1 september in onze bib. Wat valt er te winnen? Toffe prijzen en
eeuwige roem.
De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt
gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw en De Standaard, i.s.m. Cera, de bibliotheken en Team Taaladvies
(naar een idee van de bibliotheek van Mechelen).

Bibliotheek Oosterzele i.s.m.
Vormingplus Gent-Eeklo
Maandag 19 en 26 oktober van 19.30 tot 22 uur - Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via info.gent.eeklo@vormingplus.be
of via 09 224 22 65 met vermelding van de cursuscode:
20CF8604 - Prijs: 32 euro | 24 euro | 16 euro

Vrijdag 9 oktober om 20 uur - Inschrijven via
https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 |
bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: gratis
Vrijetijdsbrochure najaar 2020
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dinsdag 20 oktober om 19.30 uur

Vanaf 24 november

Titels
Grip

op je (digitale)
administratie
Looptekst

Westerse mythologie

Ondertitels

-

Looptekst
vetjes
Handvaten
ter

Zoals o.a. blijkt uit de populariteit van het boek Mythos
van Stephen Fry, staan oude verhalen weer helemaal in
de belangstelling. In deze boeiende kennismakingscursus
onderzoeken we samen de thema’s die aan de basis liggen van de westerse kunst, religie en literatuur. We bekijken hiervoor de verhalen die het westerse denken
vormden.

organisatie

Heb je een hoge stapel administratie of papieren die blijven liggen? Stel je het uit om ermee aan de slag te gaan?
Ontbreekt het jou aan een systeem om je administratie
te ordenen? We staan stil bij je struikelblokken en wat je
kan doen om meer grip te krijgen op je administratie.
Zowel de organisatie van papieren als de organisatie van
digitale administratie komen aan bod. Je gaat naar huis
met een eigen plan.

• De oeroude verhalen van de Moedergodin en de
vruchtbaarheidscultus.
• De Griekse en de Romeinse mythologie.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m.
Vormingplus Gent-Eeklo
Dinsdag 20 oktober van 19.30 tot 22 uur - Inschrijven bij
Vormingplus Gent-Eeklo via www.vormingplusgenteeklo.be, of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via
09 224 22 65 met vermelding van de cursuscode:
20PW8629 - Prijs: 13,5 euro | 10,5 euro | 6,5 euro

• Het zoroastrisme en de Joodse verhalen.
• Het ontstaan van het christendom in een JoodsGriekse wereld en de vele heidense (Keltische en Germaanse) invloeden op het christendom.
Bibliotheek Oosterzele i.s.m.
Vormingplus Gent-Eeklo
Dinsdagen 24 november + 1, 8 en 15 december van
19.30 tot 22 uur
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo via
www.vormingplusgent-eeklo.be, of via
info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65
met vermelding van de cursuscode: 20CF8661
Prijs: 54 euro | 40,5 euro | 27 euro
Vrijetijdsbrochure najaar 2020
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donderdag 26 november om 20 uur

Vanaf 30 november

Lezing

In het voetspoor
van Beethoven

Roofdieren
in Vlaanderen

Naar aanleiding van
zijn 250ste geboortejaar gaan we op
zoek naar Beethoven. We volgen
hem op zijn levenspad en leren een
gedreven man met
een visie kennen,
die resoluut zijn
eigen weg gaat.
Beethoven als de
idealist, de maatschappelijk geëngageerde,
de
geniale muzikale
architect en de radicale vernieuwer. Al luisterend dring je
dieper door tot zijn meesterwerken. We ontdekken de
unieke kijk van de componist op de muziek en de onuitwisbare indruk die hij achterliet. Beethoven behoort tot
de grootste en meest geliefde componisten. Zijn symfonieën, pianomuziek en concerto’s blijven tijdloze topwerken. Iedereen kan de melodie van Ode aan de broederschap meezingen.

Roofdieren zoals wolven, vossen en marterachtigen
hebben altijd al in speciale relatie tot de mens gestaan.
Vanouds werden zij bejaagd en bestreden om reden van
(al dan niet vermeende) schadelijkheid, waardoor ze zeer
zeldzaam werden of zelfs helemaal uitgeroeid raakten.
Vandaag genieten de meeste soorten bescherming, maar
meteen rijzen alweer klachten over schade van bv. steenmarters en vossen en sinds een paar jaar over wolven.
Het gaat daarbij meestal over geroofde huisdieren, en
soms ook over mogelijke gevaarlijke ziektes. Jagers vrezen voor hun wild, natuurliefhebbers ervaren een roofdierwaarneming dan weer als het summum van
natuurbeleving. Andere soorten trekken veel minder aandacht, maar kennen elk hun eigen geschiedenis. Gaat de
bunzing zo sterk achteruit? Waar leven er dassen, boommarters en otters in Vlaanderen?
In dit verhaal zijn dus verschillende
belangen en interesses aan de orde.
Tijd dus om hierin enige klaarheid te
scheppen.
Lezing door Koen Van Den Berge,
bioloog INBO
Onderzoeksgroep Faunabeheer en
Invasieve exoten - carnivorenonderzoek

Bibliotheek Oosterzele i.s.m.
Vormingplus Gent-Eeklo
Maandagen 30 november + 7 en 14 december
van 19.30 tot 22 uur

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Natuurpunt Oosterzele
Donderdag 26 november om 20 uur
Inschrijven via
https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 |
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: 5 euro voor leden bib of Natuurpunt | 7 euro voor
niet-leden
Vrijetijdsbrochure najaar 2020

Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo via
www.vormingplusgent-eeklo.be , of via
info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65
met vermelding van de cursuscode: 20CF8659
Prijs: 41 euro | 31 euro | 20,5 euro
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SPORTKAMPEN Herfstvakantie
Algemene info

Sport

• Sportkampen duren altijd van 9 tot 12 uur, tenzij bij uitzondering en anders
vermeld bij het sportkamp. Gelieve deze uren te respecteren.
• Aanmelden kan tijdens de herfstvakantie van 7.30 tot 9 uur.
• Alle sportkampen verzamelen in sporthal De Kluize (Sportstraat 5).
• De kinderen brengen zelf een tussendoortje mee. Vergeet dus zeker niet je
kind voldoende fruit of koek mee te geven. We voorzien wel voldoende water
voor de kinderen.
• Opgelet! Er is geen sportkamp op maandag 2 en vrijdag 6 november. Op vrijdag 6 november organiseren we
wel een grabbelpasactiviteit voor de volledige dag. Hiervoor moet ook ingeschreven worden via i-school.
• Wanneer je inschrijft voor het sportkamp in de voormiddag ben je automatisch ook ingeschreven voor de
grabbelpasactiviteit in de namiddag. Voor vrijdag 6 november moet je wel apart inschrijven.
Meer info bij dienst Sport en Jeugd – Lieselot De Wulf - Sportstraat 5 – tel. 09 363 84 24 – lieselot.dewulf@oosterzele.be

Overzicht sportkampen
Herfstvakantie: 3, 4 en 5 november 2020
nr

sportkamp

geboortejaar

aantal

prijs

plaats

1

Kleutersportkamp

2016 – 2015

20

48 euro

Sporthal De Kluize

2

Sportmix

2014 - 2008

25

54 euro

Sporthal De Kluize

Kleutersportkampen
sport centraal in de voormiddag op een leuke, creatieve
manier. We proberen je zoon/dochter zoveel mogelijk
kennis te laten maken met verschillende sporten en een
ruim aanbod te creëren. Van licht sportief tot heel sportief, toegankelijk voor iedereen.

Samen met de monitoren maken we er een onvergetelijke week van. Sporten, spelen, educatieve spelletjes
staan deze week centraal. Wie weet gaan we wel eens
op herfstwandeling als het weer het zou toe laten. We
maken er een gezellige, sportieve week van, dus schrijf
gerust maar in!

Inschrijven en aantal beschikbare plaatsen
Inschrijven voor de sportkampen doe je op voorhand via
het online inschrijfsysteem. Meer info over het inschrijven vind je op pag. 18.

Sportmix
Ben je sportief en wil je verschillende sporten ontdekken,
dan is de sportmix zeker iets voor jou. Drie dagen staat
Vrijetijdsbrochure najaar 2020
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Opgelet! Combinatie met de BKO Het Vinkemolentje is
deze periode niet mogelijk omwille van corona. Indien
je kind inschrijft voor het sportkamp in de voormiddag is
het automatisch ook ingeschreven voor de grabbelpasactiviteit in de namiddag. Opgelet: voor vrijdag 6 november moet je wel nog apart inschrijven, zie pag. 18.

moet geen extra inschrijvingsgeld betaald worden.
Kledij
De kinderen dragen sportieve kledij. Op de sportvloer
moeten ze sportschoenen dragen.
Annulatieregeling sportkampen
Zie rubriek inschrijvingen op pag. 18.

Vooropvang voor deelnemers sportkampen
De sportkampen starten om 9 uur. Er is vooropvang
voorzien in de sporthal voor de deelnemers van de sportkampen. Deze vooropvang begint om 7.30 en duurt tot 9
uur. Je hoeft niet afzonderlijk in te schrijven en er
Vrijetijdsbrochure najaar 2020

Ziekte
Zie rubriek inschrijvingen op pag. 18.
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Grabbelpas
Wat is grabbelpas?
Met grabbelpas kunnen kinderen van 4 tot en met 12 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!

• Activiteiten starten
deze vakantie tussen 13 en 14 uur en
eindigen rond 16.30
uur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt elke
dag opvang tot 17 uur
voorzien.
• Omwille van de coronamaatrelen kunnen grabbelpas- activiteiten niet
worden gecombineerd met
Het Vinkemolentje.

Jeugd

Wat je zeker moet weten over grabbelpas
• Er worden geen vieruurtjes voorzien, tenzij anders vermeld. Geef je kind altijd een koek en drankje mee.
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.

Meer info bij dienst Sport en Jeugd - Dries Van Daele Sportstraat 5, 9860 Oosterzele - tel. 09 362 48 92
jeugddienst@oosterzele.be

Chronologisch overzicht activiteiten
De activiteiten zijn telkens in de namiddag.
Activiteit

Datum

Geboortejaren

Aantal

Prijs

Rollerland/Pretland

3 november

2014 - 2008

15

9 euro

Voorstelling: Herman de Vliegende Pinguïn 4 november

2016 - 2015

10

10 euro

Film in GC De Kluize: De Kleine Prins

4 november

2014 - 2008

15

5 euro

Herfstknutselen

5 november

2016 - 2015

10

2 euro

Laser games

5 november

2014 - 2008

15

7 euro

Walibi

6 november

2014 - 2008

40

30 euro

Het spook van De Kluize

6 november

2016 - 2015

30

7 euro

Activiteiten volledige dag

Vrijetijdsbrochure najaar 2020
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Detail van de activiteiten
chronologische volgorde

Naar Rollerland / Pretland
Wanneer: Dinsdag 3 november
van 13 tot 17 uur
Geboortejaren: 2008-2016
Maximum: 15 kinderen
Prijs: 9 euro (drankje, huur skeelers, toegang, verzekering,
bus en begeleiding) inbegrepen)
Neem mee: Je eigen skeelers (facultatief)
Wat?
Ga mee naar Rollerland/Pretland! Er is daar een grote binnenspeeltuin. De kleuters kunnen zich apart in een eigen
binnenspeeltuin met ballenbad uitleven. Kinderen van
het lager kunnen in Rollerland naar hartenlust skeeleren
op de skeeler-binnenbaan.
Opmerkingen:
De kleuters spelen in Pretland in een aparte groep met
eigen begeleiding en kunnen niet skeeleren. Andersom
kunnen de kinderen van het lager niet mee in de kleuterspeeltuin, die voorbehouden is voor de kleinere kinderen.

Voorstelling:
Herman de Vliegende Pinguïn

Na de voorstelling maken we onze eigen (vliegende?)
pinguïn.

Wanneer: woensdag 4 november van 14 tot 16.30 uur
Geboortejaren: 2016 - 2015
Maximum: 10 kinderen
Prijs: 10 euro

Film: De Kleine Prins
Wanneer: woensdag 4 november van 14 tot 16.30 uur
Geboortejaren: 2014 - 2008
Maximum: 15 kinderen
Prijs: 5 euro
Plaats: We verzamelen in sporthal
De Kluize bij aanvang van de activiteit. Het afhalen van de kinderen
na de activiteit gebeurt in GC De
Kluize.

Wat?
Herman de pinguïn onderneemt talloze pogingen om te
kunnen vliegen. Was ik maar een kanarie, zucht hij. Aangezien de aarde opwarmt en de ijsbergen smelten, besluit hij te vluchten. Ik heb ook het recht om te kunnen
vliegen. Ik ben ook een vogel! Een pinguïn tegen de opwarming van de aarde en met een hevige vliegwens. Een
interactieve voorstelling vol humor, liedjes, versjes en
vliegstunts. Met Herman verveel je je nooit!
Vrijetijdsbrochure najaar 2020
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Herfstknutselen
Wanneer: donderdag 5 november van 14 tot 16.30 uur
Geboortejaren: 2016 - 2015
Maximum: 10 kinderen
Prijs: 2 euro
Wat?
We gaan buiten op zoek naar takjes en blaadjes waarmee
we ons nadien wagen aan prachtige kunstwerkjes. Ben
je de nieuwe Van Gogh of Michelangelo?

Laser games
Wanneer: donderdag 5 november van 14 tot 16.30 uur
Geboortejaren: 2014 - 2008
Maximum: 15 kinderen
Prijs: 7 euro

ten het vangen voor hij iedereen de stuipen op het lijf
jaagt. Ga met onze spokenjagers mee op avontuur!

Wat?
We bouwen de sporthal om tot een echt oorlogsveld. Pak
je lasergeweer en kom mee strijden!

Walibi
Wanneer: vrijdag 6 november van 9 tot 17 uur, opvang
vanaf 7.30 uur
Geboortejaren: 2014 - 2008
Maximum:40 kinderen
Prijs: 30 euro

Het spook van De Kluize
Wanneer: vrijdag 6 november van 9 tot 16.30 uur,
opvang vanaf 7.30 uur
Geboortejaren: 2016 - 2015
Maximum: 30 kinderen
Prijs: 7 euro

Wat?
Het pretpark Walibi is omgetoverd tot een griezelpark
met allemaal griezelige ﬁguren.
Inschrijven
Zie pag. 18

Wat?
Oh nee! Het spook is ontsnapt uit de sporthal! We moeVrijetijdsbrochure najaar 2020
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BUITENSCHOOLSE
Titels
KINDEROPVANG
Ondertitels

Looptekst
Looptekst vetjes

HET VINKEMOLENTJE
Wat is Het Vinkemolentje?
Het Vinkemolentje biedt kinderopvang op woensdagnamiddag tijdens het schooljaar en weekdagen tijdens de schoolvakanties voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Een team van ervaren begeleid(st)ers staat voor de
kinderen paraat!

Meer info bij dienst Sport en Jeugd - Nancy Eliano Sportstraat 5, 9860 Oosterzele – tel. 09 362 48 92
communicatie: via online platform i-School

Tijdens de kerstvakantie is er opvang op:
• Maandag 21 december 2020
• Dinsdag 22 december 2020
• Woensdag 23 december 2020
• Donderdag 24 december 2020 tot 13 uur
• Maandag 28 december 2020
• Dinsdag 29 december 2020
• Woensdag 30 december 2020
• Donderdag 31 december tot 13 uur
Er is geen opvang op:
• Vrijdag 25 december 2020
• Vrijdag 1 januari 2020

Locatie en bereikbaarheid van de opvang
De opvang vindt plaats in de gebouwen van de
gemeenteschool in Oosterzele
(Geraardsbergsesteenweg 69-71).
De ouders brengen hun kinderen naar deze locatie en
halen hen daar weer op.
Het telefoonnummer van de opvang is: 0472 17 99 58
(enkel tijdens de opvangmomenten)

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 drie uren aanwezig in de opvang:
4,25 euro
• een kind is tussen drie en zes uren aanwezig in de opvang (halve dag):
6,5 euro
• een kind is meer dan zes uren 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.

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.
Op woensdagnamiddagen is de opvang open tot 18 uur.
Periode
Tijdens de herfstvakantie is er opvang
van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november.
• Er is geen opvang op maandag 2 november.
Vrijetijdsbrochure najaar 2020
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Registreren en inschrijven
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 18.

dokter zijn. Toestemming van enkel de ouder(s) volstaat niet.

Infomoment verplicht
Je maakt eerst je registratie in i-School in orde, zie pag. 18.

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

Voordat je online opvangdagen kan reserveren, moet je
eerst naar een infomoment in de sporthal 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.

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!

De data van deze infomomenten:
woensdag:
5/10
om 18.30 uur
maandag:
19/10
om 18.30 uur
woensdag:
28/10
om 18.30 uur
maandag:
23/11
om 18.30 uur
woensdag:
9/12
om 18.30 uur
maandag:
14/12
om 18.30 uur
maandag:
4/1/2021
om 18.30 uur

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 van de
ideeënbus gebruikmaken. 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.

Je schrijft je online in voor een van de infomomenten,
zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 19. Een infomoment zonder inschrijvingen wordt afgelast.

Extra info over woensdagnamiddagopvang
Wat geldt voor de vakantieopvang, geldt ook voor de
woensdagnamiddagopvang. Het enige verschil is dat je
voor de woensdagnamiddag je opvangdag niet vooraf
online moet reserveren.

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. Enkel bij afgifte van een medisch attest wordt de opvang niet aangerekend.

• Eerst registreren en deelnemen aan een infomoment
Je moet je kind wel vooraf online registreren in
i-School én verplicht naar een infomoment komen
(zie pag. 19).
• Tariefberekening
De tariefberekening is dezelfde als die van de vakantieopvang.
• Aanwezigheden kinderen
Verwittig de school van je kind als het naar de woensdagnamiddagopvang gaat. Wij vragen de ouders om
bij het afhalen van hun kind, dat spontaan te melden
bij de begeleid(st)ers aan de balie.

Medische gegevens en andere belangrijke info
Bij de registratie zullen een aantal gegevens gevraagd
worden. Het is nodig een ouder of familielid te kunnen
contacteren tijdens de opvanguren. Relevante medische
info is ook 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
Vrijetijdsbrochure najaar 2020
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Inschrijven
voor grabbelpas,
sportkampen en
BKO Het Vinkemolentje

Inschrijven!

Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde onlineplatform 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 en sportkampen
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 vakantiedagen). Eerst moeten de ouders verplicht de schriftelijke overeenkomst ondertekenen
bij dienst Sport en Jeugd.
Vrijetijdsbrochure najaar 2020
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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 via een 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 herfstvakantie en kerstvakantie (enkel Vinkemolentje) starten op
zaterdag 26 september om 9 uur.
Aandachtspunten:
- Plan tijdig en schrijf zo snel mogelijk in. Activiteiten en opvang kunnen volzet geraken.
- Voor het Vinkemolentje wordt vier weken voor de start van een vakantie het aantal personeelsleden 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 de herfstvakantie gebeurt dit op maandag 5 oktober 23.59 uur.
• Voor de kerstvakantie gebeurt dit op maandag 23 november 23.59 uur
Tot wanneer?
Voor sportkampen en grabbelpas kan je inschrijven tot de week 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.
Vrijetijdsbrochure najaar 2020
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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. Een eventuele stijging van het
aantal besmettingen kan gevolgen hebben voor onze initiatieven. Het is dus mogelijk dat we bepaalde maatregelen
zullen moeten verstrengen.
Heb je geen toegang tot internet, kan je de reglementen ook steeds aanvragen 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:
• herfstvakantie: maandag 5 oktober tot 23.59 uur
• kerstvakantie: maandag 23 november tot 23.59 uur
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 herfstvakantie: van dinsdag 6 oktober tot maandag 19 oktober 23.59 uur
• voor kerstvakantie: van dinsdag 30 november tot maandag 14 december 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.

Corona
Het coronavirus blijft ook in het najaar van 2020 in ons land aanwezig.
De stijging van het aantal besmettingen kan gevolgen hebben voor de werking. Het is dus mogelijk dat we bepaalde
maatregelen zullen moeten verstrengen. Indien er andere maatregelen nodig zijn, brengen wij je zo snel mogelijk
op de hoogte.
Zal er veel veranderen?
Nee, het verschil in maatregelen zit voornamelijk in het beperken/ toelaten van contacten met volwassenen. Alle
kinderen blijven in elke situatie welkom. Er zullen geen veranderingen zijn bij code geel en oranje. Enkel bij code
rood zullen er wijzigingen zijn.
We brengen jullie steeds op de hoogte over de lopende maatregelen.
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De basisafspraken bij de breng- en haalmomenten blijven gelden.
We vragen om die ALTIJD toe te passen:
• Draag een mondmasker
• Pas handhygiëne toe
• Houd 1,5 meter afstand
• Kom je kind alleen ophalen, zo veel mogelijk is het dezelfde persoon die het kind brengt en afhaalt.
• Jullie krijgen per mail een medische ﬁche toegestuurd. Gelieve deze ingevuld voor aanvang van de activiteiten af
te geven.
Wat moet je doen bij een reis naar een oranje of rood risicogebied? Volg de richtlijnen van de Federale regering:
• Kom je uit een rood gebied? Dan geldt een verplichte thuisisolatie en kan je kind 14 dagen niet aan onze initiatieven
deelnemen.
• Kom je uit een oranje gebied? Is jouw kind jonger dan 6 jaar dan hoeft het niet in thuisisolatie. Een test en 14 dagen
quarantaine voor volwassenen en kinderen + 6 jaar is aangeraden.
Van zodra jouw kind naar de opvang komt, geef je de stilzwijgende bevestiging dat je niet in deze gebieden bent
geweest of al 14 dagen quarantaine hebt doorlopen.

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
• er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens een 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 budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldbemiddeling
• de ouders krijgen ﬁnanciële steun en/of leeﬂoon gedurende minimum de volledige en ononderbroken periode
van drie maanden
• een van de ouders krijgt een invaliditeitsuitkering
§2.2 Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. Het sociaal onderzoek (inkomsten- en uitgavenonderzoek) van de
maatschappelijk werker geeft aan of iemand recht heeft op een sociaal tarief. Dit gebeurt discreet en met respect
voor de privacy.
Vrijetijdsbrochure najaar 2020
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§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 wordt niet
vergoed (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 iSchool. 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 sportkampen, 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 ten 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

Openingsuren dienst Sport en Jeugd
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.
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Overzicht van de initiatieven en hun kenmerken
Naam initiatief

Locatie

Leeftijd

Registreren

Verplicht info-

kinderen

op i-School? moment en
ondertekenen

Van tevoren online

Wijze van

inschrijven per

betaling

Annulering

activiteit?

schriftelijke
overeenkomst?
Vinkemolentje

GILO

2,5 - 12 jaar JA

JA

Oosterzele

NEE voor woensdag-

Factuur

Kosteloos

namiddagopvang

achteraf.

annuleren:

JA voor vakantie-

tot vier we-

opvang vanaf in-

ken voor de

schrijfmoment tot

vakantie

ten laatste de dag

Annuleren

voordien 23.59 u.

tegen beta-

(pas mogelijk na

ling van 50%:

ondertekenen

tussen vier

overeenkomst).

en twee weken voor
de vakantie.

Sportkampen

Sporthal

4 - 12 jaar

JA

NEE

JA - vanaf inschrijf-

Online

Kosteloos

moment tot 1 week

betaling bij

annuleren:

voor de start van

inschrijving.

tot vier

het kamp zolang

weken

er plaats is.

voor de
vakantie.

Grabbelpas

Sporthal

4 - 12 jaar

JA

NEE

JA - vanaf inschrijf-

Online

Kosteloos

moment tot 1 week

betaling

annuleren

voor de start van

bij

tot vier

activiteit zolang er

inschrijving.

weken voor

plaats is.
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de vakantie.

Werkten mee aan deze brochure
Nicky Coudeville - David De Landsheere - Bianca De Mulder - Lieselot De Wulf Nancy Eliano - Dries Van Daele - Mireille Helderweirdt
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 - https://oosterzele.bibliotheek.be

Vormgeving
JM Graﬁsche vormgeving - Oosterzele - 09 362 74 33 - jan.martens@scheldewindeke.vlaanderen
Verantwoordelijke uitgever
AGB De Kluize - David De Landsheere - Sportstraat 3 - 9860 Oosterzele
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