
PROGRAMMA KABOUTERLAND 
HERFSTVAKANTIE 2020 

ALGEMENE INFO 
We splitsen de werking van  Kabouterland op in een bubbel Kabouterland en een bubbel Boven.  
Het programma voor beide bubbels is hetzelfde, ook de uitstappen. 
 
We garanderen u dat beide bubbels evenwaardig werken qua activiteiten, mogelijkheid om buiten 
te spelen,…  
 
Er zijn geen verplichtingen aan de bubbels verbonden zoals in de zomervakantie. In elke bubbel is 
er capaciteit voor 60 kinderen per dag. Ook warme maaltijden worden in beide bubbels 
aangeboden. 
 
Er kan voor de hele vakantie slechts in 1 bubbel ingeschreven worden. Combinatie van de twee is 
bubbels is niet mogelijk.  
 
Er kan uiteraard met vriendjes afgesproken worden om samen in 1 bepaalde bubbel in te schrijven. 
Als 1 bubbel volzet is, maar er is in de andere bubbel nog ruimte, kan het gebeuren dat uw kind 
alsnog van bubbel wordt verplaatst. Dit natuurlijk na overleg. 
 
De bubbel Boven neemt de hoofdingang van Prutske en neemt de trap naar boven om zich aan te 
melden (code 2000 E). 
 
De bubbel Kabouterland komt langs de zij – ingang van Prutske binnen met de code 2000 E. 

 
FEEST VOOR OMA! 

 

Smek en Smul zijn 2 schattige broertjes. Ze hebben de liefste oma 
van de hele wereld. Nu ze jarig is willen ze haar extra in de bloemetjes 

zetten! Jammer genoeg zijn de broers ook heel erg 
vergeetachtig…  
De verjaardag van oma is…. Nu zaterdag! Helpen jullie om een 
fantastisch feest in elkaar te steken met allerlei lekkers en 
fantastische muziek?! 

 
Leuke extra’s : 
 
Op donderdag gaan we zwemmen met de kinderen die zijn ingeschreven.  
De bubbel Kabouterland zwemt van 13u30 tot 14u30.  
De bubbel boven zwemt van 14u30 tot 15u30.  
 

Op vrijdag gaan we op uitstap naar het bos De Blankaart. Er 
kunnen per bubbel max. 50 kinderen inschrijven. We 
vertrekken om 13u30 vanuit Kabouterland en worden met de 
bus tegen 17u30 terug naar Kabouterland gebracht.  
Misschien is er in het bos ook allerlei lekkers te vinden om aan 
de slag te gaan?  
De begeleiding heeft alvast een reuzeleuk groepsspel 
voorbereid.  



 
 
 
 
BELANGRIJK :  
 

• U dient uw kind op voorhand in te schrijven. Dit kan vanaf nu enkel nog online 
(ouderportaal.tjek.be). De mensen bij wie het niet lukt, kunnen in Prutske terecht voor extra 
ondersteuning. De inschrijvingen starten 4 weken voor de desbetreffende vakantie en 
staan gedurende 3 weken open. Pas nadat de inschrijvingen werden afgesloten, ontvangen 
de ouders een bevestiging.  Voor de Herfstvakantie betekent dit dat kan worden 
ingeschreven vanaf maandag 5 oktober.  
De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag  23 oktober. 

 

• Annulaties kunnen enkel via mail (kabouterland@prutske.be). Annuleren kan kosteloos 
zolang de inschrijvingen openstaan. Van zodra de inschrijvingen afgesloten zijn, wordt  
5 euro reservatievergoeding aangerekend. Als uw kind ziek is, dient u ook voor 8u30 af te 
bellen. Enkel als u een doktersbriefje kan voorleggen, wordt de reservatievergoeding niet 
aangerekend.  

 

• Door het beperkt aantal plaatsen, is het belangrijk om tijdig in te schrijven.  

Indien u uw kind wilt inschrijven en wij reeds volzet zijn, dan komt u op een wachtlijst 
terecht en wordt u daarvan verwittigd. We bellen u dan op als er toch nog een plaatsje 
vrijkomt.  
Als u onverwachts een dag extra opvang nodig hebt, mag u gerust contact opnemen met 
ons. Als we dan niet aan onze maximumcapaciteit zitten, kan uw kind alsnog komen, mits 
betaling van de reservatievergoeding (5 euro).  

 

• Gelieve uw kind speelkledij aan te doen.  

 

• Op donderdag 5 november gaan we zwemmen (2 euro extra op de factuur). 
Alle kinderen zwemmen met bandjes in het ondiepe deel van het zwembad. Enkel indien u 
de schriftelijke toestemming geeft, mag het kind zonder bandjes of in het groot zwembad 
zwemmen.  
Als uw kind bandjes moet aandoen om te zwemmen, gelieve deze dan ook opgeblazen 
mee te geven in of aan de zwemzak.  

 

• Op vrijdag 6 november gaan we naar de Blankaart. Voor deze uitstap wordt een kleine 
bijdrage aangerekend. Bij slecht weer wordt deze uitstap geannuleerd.  

 

 

• Bij overmacht of door werkomstandigheden is er opvang mogelijk van 18u tot ten laatste 
19u15. Hiervoor wordt een tarief aangerekend van 1€ per begonnen half uur. Deze 
laatavond-opvang kan enkel mits aanvraag vooraf of door te verwittigen voor 18u. Zo niet 
wordt een vergoeding van 5€ aangerekend.  

 
 


