
PROGRAMMA KABOUTERLAND 

HERFSTVAKANTIE 2021 
 

Karel de schilder vindt dat het tijd is voor een nieuw schilderij, 

maar… zijn inspiratie is op!  

Hij vraagt de kinderen om hulp, maar ondertussen kruisen ook 

andere kunstenaars zijn pad. Kunnen we allemaal 

samen tot een prachtig eindresultaat komen?  

 

 

 

 

 

 

Maandag 1 november is Kabouterland gesloten.  
 

 
 

Enkele leuke activiteiten die we alvast willen aankondigen: 

 

 

Op woensdag 3 november gaan we naar de film ‘Frozen 2’  

in CC Kruispunt.  

De film start om 14u30 en eindigt om 16u. We zijn pas rond 16u30 terug 

in Kabouterland.  

- Voor de film wordt een kleine bijdrage aangerekend. - 

 

**Waarom werd Elsa geboren met magische krachten? Het antwoord roept haar en bedreigt haar koninkrijk. 

Samen met Anna, Kristoff, Olaf en Sven gaat ze op een avontuurlijke maar opmerkelijke reis. In Frozen vreesde 

Elsa dat haar krachten te veel voor de wereld waren. In Frozen 2 moet ze hopen dat ze genoeg zijn. ** 

 

 

 
Op donderdag 4 november gaan we zwemmen met de kinderen die 

zijn ingeschreven (max. 50 inschrijvingen).  

We vertrekken rond 13u30 en zijn omstreeks 16u30 terug in 

Kabouterland. 

De overige kinderen krijgen een leuke activiteit in Kabouterland.  
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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 4 oktober. De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 

22 oktober. 

 

• Annulaties kunnen enkel via mail (kabouterland@prutske.be). Annuleren kan 

kosteloos zolang de inschrijvingen openstaan. Van zodra de inschrijvingen zijn 

afgesloten, 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 deze 

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 heeft, 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. Graag ook alles genaamtekend. 

 

 

• Op donderdag 4 november gaan we zwemmen. Het zwemmen is bedoeld voor kinderen  

vanaf 4 jaar. Alle kinderen zwemmen met bandjes in het ondiepe deel van het zwembad. 

Enkel indien u de toestemming geeft, mag het kind zonder bandjes of in het groot 

zwembad zwemmen.  

 

 

• 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.  

 
 


