
Joepie!

Joepie! De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat de jeugdactiviteiten in de zomer mogen doorgaan! Dat 
wil zeggen dat de Laakdalse kinderen kunnen spelen en ravotten tijdens de sportkampen en de speelpleinwer-
king. Ook in de buitenschoolse kinderopvang ‘t Kakelnest kunnen ze terecht voor een superleuke zomer met 
vriendjes en vriendinnetjes!

Er zijn wel een aantal maatregelen en aanbevelingen die we moeten volgen. Zo zullen we deze zomer werken 
met bubbels. Dit geldt zowel voor de sportkampen, de speelpleinwerking als voor de BKO.

Wat houdt zo’n bubbel nu concreet in? Elke bubbel bestaat uit maximum 50 personen. In deze bubbel zitten 
zowel de kinderen als de begeleiding. We stellen per week een of meerdere bubbel(s) samen. Tijdens die week 
wijzigen we de samenstelling van de bubbel(s) niet.

Bijvoorbeeld: Anna schrijft zich in voor de eerste week van de speelpleinwerking, maar komt enkel op dinsdag 
en donderdag. Dat wil zeggen dat we de plaats van Anna op de andere dagen niet aan een ander kind kunnen 
geven. Op de andere dagen zijn er dan nog maar 49 plaatsen beschikbaar, ongeacht of Anna aanwezig is of 
niet. Dit geldt ook voor de BKO. Voor de sportkampen moet er per week ingeschreven en betaald worden.

Ook het combineren van bubbels is niet toegestaan. Je kan je kind dus in dezelfde week niet voor zowel de 
speelpleinwerking als voor een sportkamp of de BKO inschrijven. Inschrijven kan vanaf 15 juni 19.00 u. Meer 
info over de inschrijvingen vind je verder in deze brochure.

Het is een aanpassing voor ons allen, maar we hopen dat we op jullie begrip kunnen rekenen. Op die manier 
maken we er met z’n allen een superleuke vakantie van!

juli en augustus 2020
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Speelpleinwerking

De speelpleinwerking start op maandag 20 juli en ein-
digt op vrijdag 28 augustus (geen speelpleinwerking 
op dinsdag 21 juli omwille van een feestdag).

We splitsen onze werking op in twee bubbels. Deze 
bubbels mogen onderling geen contact hebben met 
elkaar. We zorgen voor aparte ingangen waar je de 
kinderen aanmeldt en terug ophaalt. Ouders zijn niet 
toegelaten in de rest van het gebouw.

Deze zomer organiseren we geen uitstappen op vrij-
dag. We doen ons uiterste best om leuke alternatie-
ven ter plaatse te voorzien.

In tegenstelling tot de voorbije jaren kunnen kinderen 
dit jaar enkel een ganse dag komen spelen. Een halve 
dag is niet mogelijk. 

Groepen
Bubbel 1: Kleuters vanaf instapklasje  t.e.m. 3de kleu-
terklas
Bubbel 2: 1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar

Dagindeling
Speelpleinwerking start om 9 u. en eindigt om 16 u. Er 
is voor- en na-opvang voorzien van 8 u. tot 17 u.

Meebrengen
Eigen lunchpakket en eigen drinkbus (wij mogen geen 
drank uit eigen bekers aanbieden).

Kostprijs
6 euro per dag 
Gezinsmaximum van 15 euro per dag

Inschrijven
Dit jaar moet je je kind op voorhand online registreren 
en inschrijven. Inschrijven kan per week en ten laatste 
één week op voorhand. Je betaalt achteraf via een 
factuur. Hoe je je kind kan inschrijven, lees je verderop 
in deze brochure.

Wat is er nu anders?
- Op voorhand online inschrijven
- Geen uitstap op vrijdag
- Kinderen kunnen enkel een ganse dag komen spe-

len. Een halve dag is niet meer mogelijk
- Eigen drinkbus meebrengen

Meer info
jeugd@laakdal.be

Alle activiteiten kunnen gezien de uitzonderlijke situatie van de corona 
epidemie mogelijks wijzigen. Houd zeker onze website www.laakdal.be en 

onze Facebookpagina in het oog voor updates. 



Zomeraanbod sport

Start de zomer met je vrienden en beleef de gekste 
avonturen!

Elk kamp is een aparte bubbel. We houden de kam-
pen zo goed mogelijk gesplitst en werken in groepen 
van 45 kinderen. Het is aangewezen om broers en 
zussen in dezelfde bubbel te plaatsen. In deze bubbel 
mogen de kinderen vrij spelen.

Deze zomer organiseren we geen uitstappen. De kin-
deren blijven 5 dagen in de bubbel. We voorzien vol-
doende spelen en spelmaterialen zodat de kinderen 
toch een onvergetelijke tijd beleven.

Hieronder vind je ons gevarieerde aanbod. Elk kamp 
vindt plaats van 9.30 u. tot 16 u. Er is voor- en na-op-
vang voorzien van 8 u. tot 17 u.

Fortnite sportkamp 
in de gemeentelijke sporthal
• Avontuur, sport en spel

- Van 1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar
- Van maandag 6 juli  t.e.m. vrijdag 10 juli 2020

Crea sportief sportkamp 
in de gemeentelijke sporthal
• Creativiteit, sport en spel

- Van 1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar
- Van maandag 6 juli  t.e.m. vrijdag 10 juli 2020

Missie en avonturenkamp
in de gemeentelijke sporthal
• Avontuur, sport en spel

- Van 1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar
- Van maandag 13 juli  t.e.m. vrijdag 17 juli 2020

Natuurkamp
in de gemeentelijke sporthal

• Natuur (insecten zoeken, bij de imker, brood bak-
ken ..), sport en spel
- Van 1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar
- Van maandag 13 juli  t.e.m. vrijdag 17 juli 2020

Natuurkriebels voor kleuters
in GBS De Schans
• Natuur, sport en spel

- Van 1ste kleuterklasje t.e.m. laatste kleuterklasje
- Enkel schoolgaande kleuters – kleuters moe-

ten zindelijk zijn – geen luiers 
- Van maandag 6 juli  t.e.m. vrijdag 10 juli 2020

Kliederkladderkamp voor kleuters
in GBS De Schans
• Knutselen, sport en spel

- Van 1ste kleuterklasje t.e.m. laatste kleuterklasje
- Enkel schoolgaande kleuters – kleuters moe-

ten zindelijk zijn – geen luiers 
- Van maandag 13 juli  t.e.m. vrijdag 17 juli 2020

Kliederkladderkamp voor kleuters
in GBS Eindhout
• Knutselen, sport en spel

- Van 1ste kleuterklasje t.e.m. laatste kleuterklasje
- Enkel schoolgaande kleuters – kleuters moe-

ten zindelijk zijn – geen luiers 
- Van maandag 6 juli  t.e.m. vrijdag 10 juli 2020

Natuurkriebels voor kleuters
in GBS Eindhout
• Natuur, sport en spel

- Van 1ste kleuterklasje t.e.m. laatste kleuterklasje
- Enkel schoolgaande kleuters – kleuters moe-

ten zindelijk zijn – geen luiers 
- Van maandag 13 juli  t.e.m. vrijdag 17 juli 2020



Kostprijs
60 euro

Inschrijven
Inschrijvingen starten op maandag 15 juni 2020 via 
www.laakdal.be – inschrijvingen sportkampen of in 
het gemeentehuis vanaf 19 u. Inschrijvingen sport-
kampen week 1 (6 juli t.e.m. 10 juli 2020) lopen tot 30 
juni 2020 of volzet. Inschrijvingen sportkampen week 
2 (13 juli t.e.m. 17 juli 2020) lopen tot 8 juli 2020 of 
volzet. 

Meer info
sport@laakdal.be

Registreren
Kinderen die in 2019 deelgenomen hebben aan 
een sportkamp of speelpleinwerking, zijn al ge-
registreerd. Deze login kan je voor alle activitei-
ten gebruiken.
Als je de webshop voor de eerste keer gebruikt, 
moet je je eerst registreren (voogd of volwasse-
ne). Dat kan door te klikken op ‘aanmelden als 
nieuwe gebruiker’. Daar kan je een gebruikers-
naam en wachtwoord aanmaken. Wanneer je 
als ouder of voogd zelf bent geregistreerd kan 
je de gezinsleden die je wil inschrijven aan jouw 
account toevoegen en je contactgegevens even-
tueel corrigeren. 
Indien je kinderen nog niet geregistreerd zijn, 
kan je dat doen via “mijn profiel” - “relaties”.

Inschrijven
Inschrijvingen zijn verplicht voor zowel de 
sportkampen als de speelpleinwerking. Voor 
sportkampen: www.laakdal.be - inschrijven 
sportkampen. Opgelet. Bij de online inschrijving 
moet je onmiddellijk betalen. Hou je bankkaart en 
kaartlezer bij de hand. Voor speelpleinwerking: 
www.laakdal.be - inschrijven speelpleinwerking. 
Betaling gebeurt achteraf via factuur.

Buitenschoolse 
kinderopvang ‘t Kakelnest

Waar en wanneer
We zullen kleuters en kids apart opvangen. We bekij-
ken de locaties momenteel om de capaciteit zo groot 
mogelijk te maken. Meer info later op www.laakdal.be. 

De buitenschoolse kinderopvang ‘t Kakelnest is dage-
lijks geopend van 6.30 u. tot 18.30 u., behalve tijdens 
de collectieve sluiting van 20 juli tot 2 augustus.

Programma

Kleuters 
1-3/7  Olé, het is congé !
6-10/7  Brandweer
13-17/7  Raar met mijn haar
20-24/7  gesloten
27-31/7  gesloten
3-7/8  Olympische Zomerspelen
10-14/8  Mysterie
17-21/8  De wereld rond
24-28/8  Letterpret
31/8  Vakantieherinneringen

Kids  
1-3/7  Goudkoorts in de Far-west
6-10/7  Virtuele rijkdom
13-17/7  Duizend en één nachten
20-24/7  gesloten
27-31/7  gesloten
3-7/8  Horen, Zien en Zwijgen
10-14/8  De onderwereld
17-21/8  Fantasierijke beesten
24-28/8  The best off …
31/8  Magische afsluiter

Kostprijs
Je betaalt 4,65 euro voor minder dan 3 uur opvang; 
7 euro voor 3 tot 6 uur opvang; 13,99 euro voor meer 
dan 6 uur opvang. Bij gelijktijdig verblijf van meerdere 
kinderen uit hetzelfde gezin krijg je 25% korting per 
kind. De betaling gebeurt via facturatie.

Inschrijven
Reserveren is verplicht! Vanaf maandag 15 juni om 
19 u. starten de reserveringen in i-school. 
Persoonlijk reserveren bij de coördinatoren kan ook 
op maandag 15 juni tussen 19 u. en 19.30 u. in de 
BKO in Eindhout (Eindhoutdorp 16).

Indien het de eerste keer is dat je kind naar de opvang 
komt, is het noodzakelijk om vooraf contact op te ne-
men met de coördinatoren om de inschrijving in orde 
te maken. Pas nadat de inschrijving in orde is, kan je 
opvangmomenten reserveren. (Karine Den Hond of 
Katleen Vanderstraeten, tel. 014 86 62 15)

Meer info
Buitenschoolse kinderopvang ’t Kakelnest, 
Eindhoutdorp 16, 2430 Laakdal, tel. 014 86 62 15, 
info@bko.laakdal.be


