Speelplein en grabbelpas
in de herfstvakantie
van maandag 28/10 tot en met donderdag 31/10

Vanaf nu
online inschrijven
via i-School

Deelnameprijs
Activiteiten: € 5 per dag voor inwoners, € 10 per dag voor niet-inwoners
Vooropvang per begonnen uur: € 1 voor inwoners, € 2 voor niet-inwoners
Naopvang per begonnen uur: € 1 voor inwoners, € 2 voor niet-inwoner
Tarief inwoners: inwoners van Aartselaar, kinderen waarvan 1 ouder in Aartselaar woont.
Kinderen die na 17.30 uur worden opgehaald betalen € 5 per kwartier extra.

Dagindeling
 anaf 7.30 uur: voorbewaking
V
Van 10 tot 16 uur: activiteiten
Tot 17.30 uur: nabewaking
Breng een rugzak mee met

Tijdens de herfstvakantie (van maandag 28 tot en met donderdag 31 oktober)
kunnen kinderen van de lagere school komen spelen bij de jeugddienst.
Alle activiteiten starten/eindigen op het sportcentrum, Kleistraat 204 te Aartselaar.
Speelpleinwerking
Voor kinderen van het 1e tot 4e leerjaar. Er wordt gespeeld in leeftijdsgroepen.
Animatoren bereiden leuke activiteiten voor, aangepast aan de leeftijd.
De eerste leeftijdsgroep zijn kinderen van het 1e tot 2e leerjaar.
De tweede leeftijdsgroep zijn kinderen van het 3e tot 4e leerjaar.
Grabbelpas
Voor kinderen van het 5e tot 6e leerjaar. Hiervoor heb je een grabbelpas 2019 nodig.
Heb je er nog geen? Deze krijg je automatisch als je online inschrijft voor de
herfstvakantie.

Om deel te nemen moet je verplicht vooraf inschrijven via i-school.
 uders die een login hebben bij i-school (kinderen die reeds naar IBO Robbedoes,
O
kwabbernoot gingen) kunnen hun kind inschrijven via www.i-school.be/login.
Log in en selecteer speelpleinwerking om de juiste data te kunnen reserveren.
Ouders die nog geen login hebben bij i-school: www.i-school.be/aartselaar/registreren
Inschrijven voor een activiteit = betalen voor deze activiteit.
Annuleren kan met een geldige reden per mail naar jeugd@aartselaar.be.
Na de herfstvakantie ontvang je een factuur.

E en tussendoortje voor de voormiddag en de namiddag (koek, fruit, drinken)
Eten en drinken voor ’s middags
Warme regenjas + reservekledij
Dinsdag: zwemgerief voor speelpleinwerking, 
zwemgerief en sportgerief voor grabbelpas

Speelplein
 et is herfst: blaadjes vallen van de bomen, paddenstoelen groeien, dieren maken zich
H
klaar voor de winter,…  Benieuwd wat wij allemaal in petto hebben rond dit thema?

Grabbelpas
 aandag 28/10: Een herfst-bos, verschillende teams, touwen, een kamp, knutselmateriaal
M
en warme kledij, … meer hebben we niet nodig om een hele dag te ravotten.  
Dinsdag 29/10 - Sportdag: we veroveren de sporthal en het zwembad en organiseren
tornooitjes in de sporten die jullie kiezen: badminton, tafeltennis, voetbal, basket, netbal,
zwemmen, …. Vergeet je zwemgerief en sportieve kledij niet.
Woensdag 30/10: Grabbelpassers in een jeugdhuis met wifi en muziekinstallatie … 
benieuwd wat deze combinatie kan opleveren? Kom dan zeker meedoen.
Donderdag 31/10: Vandaag halen we jullie creativiteit naar boven. We knutselen 
vanalles in elkaar, …

INFO
Jeugddienst (ingang zwembad)  |  Kleistraat 204  |  2630 Aartselaar
T. 03 870 50 32  | jeugd@aartselaar.be  |  www.aartselaar.be

V.U.: Sophie De Wit, p.a. Gemeentebestuur, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

