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sport

Algemene info
• Er worden sportkampen georganiseerd de 1ste 2 

weken van juli (3-14/07) & 4 weken in augustus (31/07-
25/08). Dit telkens in de voormiddag van 9-12 uur.

• Er is vooropvang voorzien tussen 7 uur en 9 uur.
• Als je inschrijft voor het sportkamp schrijf je 

onmiddellijk in voor de volledige week.
• Indien je je kind wenst op te halen tijdens de middag 

kan dat tussen 12 uur en 12.15 uur.
• Alle kampen verzamelen in sporthal De Kluize 

(Sportstraat 5).
• De kinderen brengen zelf een tienuurtje mee alsook 

hun boterhammetjes voor over de middag. Dit als ze 
uiteraard deelnemen aan een van onze activiteiten in 
de namiddag. Vergeet zeker niet uw kind voldoende 
fruit of koeken mee te geven. Gelieve een drinkfles, 
getekend, mee te geven. We kunnen deze gerust 
bijvullen indien nodig.

SPORTKAMPEN ZOMER 2023

• Gaat je kind in de namiddag naar speelpleinwerking 
of Het Vinkemolentje, moet je inschrijven voor het 
middagtoezicht van 12.15 uur tot 13 uur. Van tevoren 
online inschrijven is verplicht en kan tot de dag 
voordien 23.59 uur. Doe je dit niet en is je kind nog 
aanwezig om 12.15 uur, wordt er automatisch 1,5 euro 
boete aangerekend.

• Opgelet want er zijn geen kampen
 van maandag 17 juli t.e.m. vrijdag 28 juli 2023,
 op maandag 14 en dinsdag 15 augustus 2023,
 van maandag 28 augustus t.e.m. donderdag  

31 augustus 2023.

Meer info bij
Dienst Sport en Jeugd
Verantwoordelijke: Lieselot De Wulf
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele
Tel: 09 / 362 48 92
e-mail: sport@oosterzele.be
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Overzicht sportkampen
nr sportkamp geboortejaar aantal prijs plaats

Zomervakantie week 1: maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 juli

1 Mini Move kleuters 2019 - 2018 25 60 euro Sporthal de kluize

2 Racket sports 2017 - 2011 30 60 euro Sporthal de kluize

3 Gym, dance and jump 2017 - 2011 30 60 euro Sporthal de kluize

4 Avonturensportkamp Durbuy 2011 - 2007 6 225 euro Durbuy

Zomervakantie week 2: maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 juli

5 Mini Move kleuters 2019 - 2018 25 60 euro Sporthal de kluize

6 Sportmix 2017 - 2011 30 60 euro Sporthal de kluize

7 Ballgames 2017 - 2011 30 60 euro Sporthal de kluize

8 Avonturenkamp (volle dagen) 2013 - 2008 20 125 euro The Outsider 
 Oudenaarde

Zomervakantie week 3: maandag 31 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus 

9 Mini Move kleuters 2019 - 2018 25 60 euro Sporthal de kluize

10 Sports outside 2017 - 2011 30 60 euro Sporthal de kluize

11 Zwemkamp 2015 - 2009 30 70 euro Zwembad Merelbeke en 
Wetteren

12 Sportmix 2017 - 2011 30 60 euro Sporthal de kluize

Zomervakantie week 4: maandag 7 t.e.m. vrijdag 11 augustus

13 Mini Move kleuters 2019 - 2018 25 60 euro Sporthal de kluize

14 Gym, dance and jump 2017 - 2011 30 60 euro Sporthal de kluize

15 Ballgames 2017 - 2011 30 60 euro Sporthal de kluize

Zomervakantie week 5: woensdag 16 t.e.m. vrijdag 18 augustus

16 Mini Move kleuters 2019 - 2018 25 36 euro Sporthal de kluize

17 Racket sports 2017 - 2011 30 36 euro Sporthal de kluize

18 Sportmix op verplaatsing 2017 - 2011 30 48 euro De Gavers, Jumpsky 
Lochristi en  

Rozebroeken
19 Sportmix extra 2017 - 2011 30 36 euro Sporthal de kluize

Zomervakantie week 6: maandag 21 t.e.m. vrijdag 25 augustus

20 Mini Move kleuters 2019 - 2018 25 60 euro Sporthal de kluize

21 Sportmix 2017 - 2011 30 60 euro Sporthal de kluize

22 gevechtsportmix 2017 - 2011 30 60 euro Sporthal de kluize

23 Avonturenkamp (volle dagen) 2013 - 2008 20 125 euro The Outsider  
Oudenaarde
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Mini move kleuters
Onze kleuterkampen zitten vol met educatieve spelletjes 
die gericht zijn op sociale en creatieve vorming. Beweging 
en plezier gaan hand in hand binnen dit kamp. De 
verschillende bewegingsvaardigheden komen aan bod: 
klimmen, klauteren, lopen, springen, glijden,… Het wordt 
een week waarbij we de motorische vaardigheden van 
jullie kapoenen stimuleren op een speelse manier.

Rackets sports
Zijn racketsporten op jouw lijf geschreven? Dan is 
dit kamp ongetwijfeld iets voor jou. Samen met onze 
monitoren ga je op een ontdekkingsreis van verschillende 
racketsporten. Denk maar aan tafeltennis, lacrosse, 
badminton, baseball,… 

Gym, dance and jump
Met een groot aanbod aan bewegingsmogelijkheden 
nemen we jullie deze week mee waarbij ‘springen’ 
centraal staat. Er staan verschillende sporttakken op 
het programma zoals turnen, dans, ropeskipping, 
trampoline,… 

Avonturensportkamp Durbuy
Voor de +12 jarigenn organiseren we een avonturen- 
sportkamp in Durbuy. Een sportieve week om nooit te 
vergeten met op het programma onder andere via ferrata 
en free fall, kajak, 3D labyrinth, tubing, klimbos, bike park 
en speleologie. Aangezien dit kamp georganiseerd wordt 
met verschillende buurgemeenten zijn de plaatsen heel 
beperkt.
Sportmix
Een week lang trekken we naar verschillende sporten en 
spelen. Ben je sportief en wil je van alles wat, schrijf je dan 
snel in voor dit kamp. Onze monitoren hebben een geva-
rieerd aanbod in petto. Wie trekt zijn sportieve outfit aan 
en gaat met ons mee op deze heuse spel en sporttoer?

Ballgames
De naam van dit kamp spreekt voor zich. Een week lang 
dompelen we jullie onder in een wereld waarbij “alles met 
de bal” centraal staat. Misschien leren jullie deze week 
wel nieuwe spelletjes of balsporten kennen?
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Avonturenkamp
We springen op de bus richting The Outsider in 
Oudenaarde waar jullie heel wat spanning en avontuur te 
wachten staat. Vlottentocht, laserbattle, moerasparcours, 
sup, 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.

Opgelet: Volledige dag dus vergeet je lunch en tussen-
doortjes niet, alsook voldoende water mee te geven.
Benodigdheden: zwemgerief, stevige schoenen, zorg 
steeds voor kledij dat tegen een stootje kan, vuil en nat 
mag worden en reservekledij (incl. schoenen).

Sports outside
We trekken een week lang naar buiten om kennis te 
maken met verschillende outdoorsporten. Denk hierbij 
aan tennis, atletiek, voetbal,… We hopen uiteraard dat 
het zonnetje ook van de partij is, gelukkig kunnen we bij 
slecht weer steeds terecht in de sporthal.

Zwemkamp
Ervaren monitoren trekken drie dagen naar het zwembad 
in Merelbeke en twee dagen naar het zwembad van 
Wetteren. De groep wordt ingedeeld op basis van niveau 
en niet volgens leeftijd. Enerzijds zal er dus enorm ingezet 
worden op het verfijnen van de techniek, maar anderzijds 
zal er ook ruimte zijn voor recreatie. Een mooie combinatie 
dus van inspanning en ontspanning.
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Sportmix op verplaatsing
Tijdens deze driedaagse gaan we elke dag op een andere 
locatie sporten. We testen jullie oog hand coördinatie met 
een spelletje minigolf in de Gavers te Geraardsbergen, 
jullie spring en duikvermogen in jumpsky Lochristi en 
wie is een echte waterrat in het subtropisch zwembad 
Rozebroeken te Gent?

Sportmix extra
Ben je sportief en wil je nieuwe sporten leren kennen, 
dan is dit kamp helemaal jouw ding. Drie dagen lang 
ontdekken we minder traditionele sporten zoals Frisbee, 
Kanjam, spikebal, freerunning,… 

Gevechtssportmix
Meer en meer kinderen beginnen op vroegere leeftijd 
met zelfverdedigingssporten, zowel meisjes als jongens 
zijn er zot van. Een heel specifiek kamp waarbij de focus 
niet enkel op verschillende gevechtsporten ligt, maar 
ook op zelfverdedigingstechnieken. Dit alles onder de 
deskundige en professionele begeleidingen van onze 
monitoren.

Inschrijven
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 16.

Vooropvang 
De kampen starten stipt om 9 uur. Gelieve op tijd te zijn.
Er is vooropvang voorzien in de sporthal voor de 
deelnemers van 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.

Kledij
Het is aangeraden om sportieve kledij te dragen die ook 
vuil mag worden (training, short, t-shirt, sportschoenen,…). 
Het staat steeds vermeld indien er specifieke kledij nodig 
is voor een sportkamp.

Annulatieregeling en ziekte sportkampen 
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 17.

Sociaal tarief
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 17.

Ook onze sportkampen werken inclusief. Meer info mail 
naar sport@oosterzele.be
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Wat is de speelpleinwerking ?
Tijdens de tweede week van de zomervakantie kunnen 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar zich uitleven op 
het speelplein. Onder begeleiding van enthousiaste 
monitoren beleven zij een fijne zomervakantie!

Algemene info
• Elke speelpleindag start om 13.30 uur. Aanmelden 

kan tussen 13 uur en 13.30 uur.
• Er is naopvang voorzien tussen 17 uur en 17.30 uur
• De kinderen brengen zelf een en vieruurtje mee. We 

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

• als je kind in de voormiddag van het sportkamp 
komt en het gaat in de namiddag naar de 
speelpleinwerking, moet je inschrijven voor het 
middagtoezicht van 12.15 tot 13 uur. Van tevoren 

SPEELPLEINWERKING KRIEBELPLEZIER

kind  
en jeugd

online inschrijven is verplicht en kan tot de dag 
voordien. Doe je dit niet en is je kind nog aanwezig 
om 12.15 uur, wordt er automatisch 1.5 euro boete 
aangerekend. 

Meer info bij… 
Dienst Sport en Jeugd 
Verantwoordelijke: Dries Van Daele
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele
Tel: 09 / 362 48 92
e-mail: jeugd@oosterzele.be 
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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 
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. 

Periode
van maandag 3 juli t.e.m. vrijdag 7 juli 2023
van maandag 10 juli t.e.m. vrijdag 14 juli 2023
van maandag 31 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus 2023
van maandag 7 augustus t.e.m. vrijdag 11 augustus 2023
van woensdag 16 augustus t.e.m. vrijdag 18 augustus 2023
van maandag 21 augustus t.e.m. vrijdag 25 augustus 2023

Er is geen speelpleinwerking:
van maandag 17 juli t.e.m. vrijdag 28 juli 2023,
op maandag 14 en dinsdag 15 augustus 2023,
van maandag 28 augustus t.e.m. donderdag 2023.

Prijs en inschrijven
Middagtoezicht kost 0,5 euro per kind.
Een namiddag spelplezier kost 2,50 euro per kind. 

LET OP: wil je een volledige week deelnemen aan 
het speelplein dien je voor elke dag afzonderlijk in 
te schrijven. 

Middagtoezicht
Monitoren van de speelpleinwerking verzorgen het mid-
dagtoezicht. Als je kind in de voormiddag van een sport-
kamp komt en het gaat in de namiddag naar grabbelpas, 
speelpleinwerking of Het Vinkemolentje, moet je inschrij-
ven voor het middagtoezicht van 12.15 tot 13 uur. 
Van tevoren online inschrijven is verplicht en kan tot de 
dag voordien 23.59 uur. Doe je dit niet en is je kind nog 
aanwezig om 12.15 uur, wordt er automatisch 1.5 euro 
boete aangerekend.

Middag toezicht – enkel voor 
kinderen die van sportkamp komen

12.15 tot 13 uur

Inschrijven de dag zelf – enkel voor 
kinderen die van thuis komen

13 tot 13.30 uur

Activiteiten 13.30 tot 17 uur

Afhalen kinderen 17 tot 17.30 uur

Leeftijdsgroepen
We werken met 4 leeftijdsgroepen:
 de kabouters:  kinderen geboren in 2018 en 2019
 de daltons:  kinderen geboren in 2016 en 2017
 de bollebozen:  kinderen geboren in 2014 en 2015
 de pioniers:  kinderen geboren in en 2011, 2012,  
  2013

Speciale dagen
dinsdag = vrij begeleid spelen!
Op dinsdag kunnen de kinderen vrij spelen. Er staat 
allerhande speelgoed ter beschikking die ze kunnen 
gebruiken! Natuurlijk spelen de animatoren met je mee 
en voorzien zij ook superleuke spelletjes waaraan je kan 
meedoen.
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vrijdag = keuzedag
Op vrijdag kunnen de kinderen kiezen uit een waaier van 
activiteiten aangeboden door de animatoren! Ze hoeven 
niet in hun leeftijdsgroep te blijven en kunnen zelf kiezen 
aan welke activiteiten ze deelnemen. 

Inschrijven
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 16.

Medische gegevens en andere belangrijke 
info
Bij de online registratie geven de ouders alle nuttige 
informatie over hun kind. Wanneer er belangrijke 
medische gegevens zijn, is het de verantwoordelijkheid 
van de ouders die informatie mee te delen. Er wordt enkel 
medicatie toegediend aan de kinderen wanneer hiervan 
een doktersattest is.

Verzekering
Zie rubriek inschrijven op pagina 18.

Sociaal tarief / vrijstelling
Zie rubriek inschrijven op pagina 17.

Annulatieregeling en ziekte
Zie rubriek inschrijven op pagina 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 
trachten 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. 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 2023 om de inschrijving van je kind 
te bespreken.

Met al je vragen kan je terecht bij de dienst Sport en 
Jeugd, Sportstraat 5 te Oosterzele of op het nummer  
09/362 48 92.
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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!

GRABBELPAS

kind  
en jeugd

Wat je zeker moet weten over grabbelpas
Er worden geen 4-uurtjes 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.
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Meer info bij… 
Dienst Sport en Jeugd 
Verantwoordelijke voor grabbelpas: Robin De Vylder
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele
Tel: 09 / 362 48 92
e-mail: jeugd@oosterzele.be 

Chronologisch overzicht activiteiten
Deze activiteiten zijn telkens een volledige dag.

Activiteit Datum Geboortejaren Aantal Prijs

Spruitenbal 23/08/2023 2011 t.e.m. 2017 44 6.50 euro

Naar zee 28/08/2023 2011 t.e.m. 2019 75 25 euro

Spruitenbal
Wanneer: woensdag 23 augustus van 9u tot 17u
Geboortejaren: 2011 t.e.m. 2017
Maximum: 44 kinderen 
Prijs:  6.50 euro
Plaats:  Provinciaal Domein De Gavers in Geraards-

bergen
Wat: Op die dag zijn er tussen 10 en 16 uur tal van 

activiteiten en animaties. Zo staan er heel wat 
springkastelen op het domein, zijn er grim-
meurs aan het werk, knutsel je mee in één 
van de vele workshops en probeer je de ver-
schillende avontuurlijke attracties uit

Detail van de activiteiten - chronologische volgorde

Naar zee
Wanneer: maandag 28 augustus van 9u tot 18u
Geboortejaren: 2011 t.e.m. 2019
Maximum: 75 kinderen 
Prijs:  25 euro
Plaats:  In en rond strand De Haan
Wat: We sluiten de zomer af met een fantastische 

dag aan de zee in De Haan. Leuke spelletjes 
op het strand, een ritje in de gocart en een 
verfrissend ijsje kunnen uiteraard niet ont-
breken. Wie sluit er samen met ons de zomer 
af?

Inschrijven
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 16.
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Wat is Het Vinkemolentje?
Het Vinkemolentje biedt kinderopvang op woensdag- 
namiddag 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 
Verantwoordelijke voor de kinderopvang: Nancy Eliano
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele
Tel: 09 / 362 48 92
e-mail: vinkemolentje@oosterzele.be 

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)

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 woensdagna- 
middagen is de opvang open tot 18 uur.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG  
HET VINKEMOLENTJE
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Periode
Tijdens de zomervakantie is er opvang:
•	 van maandag 3 juli tot en met maandag 28 augustus 

2023

Er is geen opvang:
• Op vrijdag 21 juli 2023
• Van maandag 31 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus 2023
• Op maandag 14 en dinsdag 15 augustus 2023
• Van dinsdag 29 augustus t.e.m. donderdag 31 augustus 

2023

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 p. 17.

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

Infomoment verplicht 
Je maakt eerst je registratie in i-Active in orde, zie p. 16.
Vooraleer je online opvangdagen kan reserveren, moet 
je verplicht een digitaal infomoment via Teams. 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. 

De data van deze infomomenten:
maandag:  27/3  om 18u30
maandag:  17/4  om 18u30
maandag: 08/5  om 18u30
maandag: 15/5  om 18u30
maandag: 05/6  om 18u30
maandag: 26/6  om 18u30

Je schrijft je online in voor één van de infomomenten, zie 
rubriek ‘inschrijven’ op p. 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 binnen de 5 werkdagen 
zal de opvang niet aangerekend worden.

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. Zorg dat de medische gegevens 
up-to-date zijn. 

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.
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Vervoer tussen opvang, sportkamp, 
speelpleinwerking en grabbelpas 
Er is over de middag rond 13 uur gratis vervoer tussen de 
opvang en de sporthal. Op die manier kan een kind naar 
de opvang gaan en toch genieten van een sportkamp, 
grabbelpasactiviteit of speelpleinwerking. 
Je moet je kind niet apart inschrijven voor dit vervoer. 
Opgelet: gaat je kind in de voormiddag naar een sport-
kamp en in de namiddag naar het Vinkemolentje, 
dan moet je je kind ook verplicht inschrijven voor 
het middagtoezicht in de sporthal, zie rubriek ‘inschrij-
ven’ op p. 16.
Een kind dat niet naar de opvang gaat, kan geen gebruik 
maken van dit gratis vervoer.

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 van de 
ideeënbus gebruik maken. 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.

Extra info over woensdagnamiddagopvang
Wat geldt voor de vakantieopvang, geldt ook voor de 
woensdagnamiddagopvang. 
Schrijf in via i-Active voor de woensdag waar je opvang 
nodig hebt.
Verwittig de school van je kind als het naar de 
woensdagnamiddagopvang gaat. 

Enquête voor ouders van kinderen tussen 
2,5 jaar en 12 jaar in Oosterzele.
Kinderen een warme en ontdekkende tijd aanbieden in 
hun vrije tijd, een veilige opvang, prikkelde hobby’s en 
uitdagende experimentjes, dat is waar ook ons gemeen-
tebestuur in de toekomst extra aandacht wil aan geven.
Hoe en op welke manier, welke noden er zijn en waarmee 
we jullie kunnen helpen om het gezin en de vrije tijd van 
de kinderen nog beter op elkaar te kunnen afstemmen, 
daar kunnen jullie, ouders van kinderen van 2,5 jaar tot 12 
jaar ons zeker met helpen!
We zijn jullie zeker dankbaar als jullie deze enquête 
willen invullen en ons zo willen informeren! We gaan 
daarna aan de slag met jullie informatie.
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Wat is de zomerschool?
In de zomerschool kunnen kinderen hun taal en wiskunde 
bijwerken tijdens de vakantie. Er wordt gewerkt met een 
traject op maat, wat wil zeggen dat we voor elke kind 
gaan kijken waar de leernoden zitten en we gaan ermee 
aan de slag op maat van elke kind. Daarnaast zijn er ook 
activiteiten voorzien want het blijft natuurlijk vakantie!

Algemene info
• De zomerschool wordt georganiseerd van maandag 

31 juli tot vrijdag 11 augustus 2023, van maandag 
tot vrijdag. Inschrijven doe je voor de volledige twee 
weken.

• De zomerschool is voor alle kinderen van min. 6 jaar 
tot max. 12 jaar.

• We starten om 9 uur en eindigen om 16uur. Er is voor-
opvang vanaf 8u en na-opvang tot 17u.

• De kinderen brengen zelf een en vieruurtje mee. We 
voorzien wel voldoende water voor de kinderen, breng 
zelf je drinkfles mee.

• Er is geen combinatie mogelijk met andere 
gemeentelijke vakantie-initiatieven. 

Meer info bij… 
Dienst Sport en Jeugd 
Verantwoordelijke: Robin De Vylder
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele
Tel: 09 / 362 48 92
e-mail: jeugd@oosterzele.be 

Locatie
GILO Balegem (Rooigemstraat 8)

ZOMERSCHOOL

Prijs en inschrijven
Deelname aan de zomerschool 
is gratis. Bij inschrijving wordt 
er wel een borg van 20 euro 
gevraagd. Het aantal plaatsen is 
beperkt, snel inschrijven 
is dus de boodschap.

Zie rubriek inschrijvingen op pagina 16.

Medische gegevens en andere belangrijke info
Bij de online registratie geven de ouders alle nuttige 
informatie over hun kind. Wanneer er belangrijke 
medische gegevens zijn, is het de verantwoordelijkheid 
van de ouders die informatie mee te delen. Er wordt enkel 
medicatie toegediend aan de kinderen wanneer hiervan 
een doktersattest is.

Verzekering
Zie rubriek inschrijven op pagina 18.

Sociaal tarief / vrijstelling
Zie rubriek inschrijven op pagina 17.

Annulatieregeling en ziekte
Zie rubriek inschrijven op pagina 17.
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Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde online 
platform voor registratie en inschrijving: i-Active. 

1  Je registreert je kind als volgt:
1. Ga naar https://Oosterzele.i-active.be, via Google 

Chrome of Internet Explorer. 
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 https://oosterzele.i-active.be 
 Je kan inschrijven vanaf het inschrijfmoment. 
2. Je betaalt onmiddellijk online voor de ingeschre-

ven activiteiten.

ONLINE INSCHRIJVEN

Inschrijven voor grabbelpas, sportkampen en BKO Het Vinkemolentje

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. Dit kan op vaste infomomenten voor 
ouders:

1. Schrijf je online in op https://oosterzele.i-
active.be voor een digitaal infomoment. 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 https://oosterzele.i-active.be Je kan in- 
schrijven 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.
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TIP: in de bib staan er computers ter beschikking voor 
online registreren en inschrijven.

Inschrijfmomenten 
Vanaf wanneer?
De inschrijvingen voor de zomervakantie vakantie starten 
op maandag 27 maart om 19u. 
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 
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 maand juli gebeurt dit op maandag 5 juni 
23.59 uur

• Voor de maand augustus gebeurt dit op maandag 
3 juli 23.59 uur

Tot wanneer?
Voor sportkampen kan je inschrijven tot de week voor de 
start van de activiteit, zolang er nog plaats is.
Voor grabbelpas kan je inschrijven tot de 14 dagen voor 
de start van de activiteit, zolang er nog plaats is.
Voor het Vinkemolentje, de speelpleinwerking en mid-
dagtoezicht kan je tot de dag voordien inschrijven tot 
23.59 uur, zolang er nog plaats is. 

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. 
Heb je geen toegang tot internet, kan je de reglementen 
ook steeds opvragen bij de dienst Sport en Jeugd.

Annuleringsregeling
Tot 4 weken voor de start van de vakantie kan je online 
kosteloos annuleren voor elk initiatief. 

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 5 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 4 en 2 weken voor de start van de vakantie kan je 
online annuleren tegen een annuleringskost van 50% van 
de normale kost van de geannuleerde dagen.

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 budgetbeheer, 
budgetbegeleiding of collectieve schuldbemid- 
deling 

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

• één 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.

§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 (bijv: speelgoed kwijt of kapot)

Communicatie
Wil je iets vragen of melden in verband met i-Active of 
onze activiteiten, gebruik dan het communicatiekanaal 
van i- Active. Zo kan dienst Sport en Jeugd de communi-
catie met de ouders opvolgen.
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Overzicht van de initiatieven en hun kenmerken
Naam 
initiatief

Locatie Leeftijd 
kinderen

Registreren 
op
i-active?

Verplicht info-
moment en 
ondertekenen 
schriftelijke 
overeenkomst?

Van tevoren online 
inschrijven per 
activiteit?

Wijze van 
betaling

Annulering

Vinke- 
molentje

GILO  
Ooster- 
zele

2,5 – 12 jaar JA JA JA voor zowel de 
woensdag opvang als 
de vakantie-opvang 
vanaf inschrijfmoment 
tot ten laatste de dag 
voordien 23u59

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

Grabbel- 
pas

Sporthal 4 – 12 jaar JA NEE JA – vanaf  
inschrijfmoment tot 14 
dagen voor de start 
van activiteit zolang er 
plaats is

Online betaling bij 
inschrijving

Kosteloos annuleren: 
tot 4 weken voor de 
vakantie

Speel- 
plein- 
werking

Sporthal 4 – 12 jaar JA NEE JA, indien het kind  
van sportkamp 
komt en naar een 
namiddagactiviteit gaat 
is dit verplicht.  
Ten laatste de dag 
voordien 23u59.
NEE, (maar het kan 
wel) indien het kind 
van thuis komt kan het 
tussen 13u en 13u30 
inschrijven in de 
sporthal

Online betaling bij 
inschrijving.
Factuur na de 
vakantie bij 
inschrijven tussen 
13u en 13u30

Kosteloos annuleren: 
tot 4 weken voor de 
vakantie

Middag- 
toezicht

Sporthal 4 – 12 jaar JA NEE JA, indien het kind  
van sportkamp 
komt en naar een 
namiddagactiviteit gaat 
is dit verplicht.  
Ten laatste de dag 
voordien 23u59

Online betaling bij 
inschrijving

Kosteloos annuleren: 
tot 4 weken voor de 
vakantie

Zomer- 
school

GILO 
Balegem

6 – 12 jaar JA NEE JA Gratis, waarborg 
betalen bij 
inschrijven

Kosteloos annuleren: 
tot 4 weken voor de 
vakantie



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