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Luna en Muna beslissen om het jaar goed in te zetten met een 

spetterend vuurwerk, maar… Dat hadden ze beter niet gedaan.  
Poes Flo was zo bang dat ze is weggelopen.  

Nu heeft Luna heel  veel verdriet, want zonder Flo vindt ze 
niks meer leuk!  Helpen jullie kleine Flo terug te vinden? 

 
 

 Van 26 tem 30 december  

en op maandag 2 en dinsdag 3 januari   

is Kabouterland gesloten.  
 
Enkele activiteiten die we graag willen aankondigen: 
 
Op woensdag 4 januari gaan we naar de film ‘Huisdiergeheimen 2’ in CC Kruispunt.  

We vertrekken rond 14u en zijn om 16u30 terug in Kabouterland. 

 
Huisdiergeheimen 2 vervolgt het verhaal van Max (Patton Oswalt), 

Gidget (Jenny Slate), Snowball (Kevin Hart) en de rest van de bende 
wanneer zij nieuwe avonturen tegemoet gaan die hen dwingen de 
moed te vinden om hun eigen helden te worden. Ontdek de emotionele 
levens van onze huisdieren – hun sterke onderlinge band, de families 
die van hen houden – en kom er achter wat jouw huisdieren nu echt 
doen wanneer jij niet thuis bent.  

 
 
Donderdag 5 januari komt Lappie Lapstok haar nieuwe voorstelling ‘Stuk’ brengen. 
 

In het land van Pendule is het al zes maanden winter. Niemand weet wanneer de winter 

eindigt, want de koning heeft aan de winterwekker geprutst en deze is nu stuk. De lente en de 
dieren blijven weg! Het is niet de eerste keer dat er in Pendule aan de seizoenwekkers is 
geprutst. De Tijdhandelaar wil daarom enkel een laatste nieuwe seizoenswekker geven  
als iemand vier lastige opdrachten kan volbrengen… 
De dappere jongen Daan weet zeker dat hij deze opdrachten kan  
volbrengen, want hij is heel goed in uitvinden. Als hij de winter kan stoppen, hoeft hij niet de 
allerlaatste boom in het land om te hakken voor haardhout, de boom waar zijn vriend Mees 
altijd een nest bouwt als de lente begint. Hij vertrekt naar Smulstad, Miststad, Stinkstad en 
Vlamstad en ontdekt hij waarom de mensen aan de wekkers prutsen….. 
Zal het Daan lukken de winter te stoppen en de lente te laten beginnen? 

 
Op vrijdag 6 januari  gaan we zwemmen met de kinderen die zijn 
ingeschreven.  
Zwemmen is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar.  
Wie nog bandjes draagt: gelieve deze opgeblazen mee te geven. 

We vertrekken rond 13u30 richting zwembad en komen rond 16u30 terug in Kabouterland 
aan. 



 
 

 
 

 

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 Kerstvakantie betekent dit dat kan worden ingeschreven vanaf  

maandag 28 november. De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 16 december. 

 

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

de inschrijvingen openstaan. Van zodra de inschrijvingen zijn afgesloten, wordt de dagprijs 

aangerekend. Komt uw kind niet naar de opvang en hebt u niet tijdig verwittigd (vóór 8u30)? 

Dan betaalt u bovenop de dagprijs 5 euro reservatievergoeding.   

 

Enkel bij ziekte van het kind wordt de dagprijs niet gefactureerd, op voorwaarde dat u  ons 

vóór 8u30 verwittigt en een doktersbriefje bezorgt vóór het einde van de desbetreffende 

maand. Verwittigt u niet bij ziekte van uw kind? Dan betaalt u ook 5 euro 

reservatievergoeding.  

 

• 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. 

 

• Gelieve uw kind speelkledij aan te doen. Graag ook alles genaamtekend.  

 

 

• 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.  

 
 


