PROGRAMMA KABOUTERLAND
KROKUSVAKANTIE 2019

Lotje is dol op boeken en brengt dagelijks een bezoek aan de bibliotheek.
Tot ze plots een leuk idee heeft: wat als ze nu eens een nacht in de bib zou
kunnen blijven? Ze bedenkt een plan en verstopt zich achter de
boekenkast… Wat er die nacht in de bibliotheek gebeurt, had ze in haar
stoutste dromen niet durven hopen! Dino’s, vleermuizen, prinsen en
prinsessen,… Allemaal komen ze tot leven!

Enkele leuke extra’s:
Maandag 4 maart gaan we ons uitleven in binnenspeeltuin ‘De Speelplekke’.
Vanaf 7u45 is iemand van Kabouterland in de Speelplekke aanwezig om de
kinderen te ontvangen. Graag jullie medewerking om de
kinderen rechtstreeks naar De Speelplekke te brengen.
Ouders die voor 7u45 opvang nodig hebben, kunnen hun
kinderen uiteraard wel naar Kabouterland brengen.
Gelieve een mail te sturen naar
kabouterland@prutske.be mocht uw kind voor 7u45
aankomen. Zo kunnen we een inschatting maken
hoeveel vervoer wij moeten regelen. Rond 11 uur keren
we terug richting Kabouterland. Bij mooi weer doen we
de terugweg te voet, bij slecht weer nemen we de bus.
Voor deze uitststap wordt een kleine bijdrage aangerekend.

De kinderen die de vakantie liever rustig starten, kunnen ook in
Kabouterland blijven spelen.

Op woensdag gaan we naar de filmvoorstelling
‘The Good Dinosaur’ in CC Kruispunt.
De film start om 14u30 en eindigt om 16 uur.
We plannen tegen 16u30 terug in Kabouterland
te zijn.
(inkom: 2,5 euro)
Korte inhoud:
The Good Dinosaur geeft antwoord op een eeuwenoude vraag: wat als de
meteoor die het leven op aarde voorgoed veranderde niet was ingeslagen? De
enorme dinosaurussen zouden nooit zijn uitgestorven, maar zouden juist het
meest intelligente ras op aarde zijn.
Pixar Animation Studios neemt je mee op een spannend avontuur in een wereld
vol dinosaurussen waar de rollen volkomen zijn omgedraaid. Een dino genaamd
Arlo sluit voor het eerst vriendschap met een mensenkind en noemt hem Spot.
Samen gaan zij op een spannende ontdekkingsreis door een mysterieus
landschap. De onzekere Arlo leert zijn angsten te overwinnen en ontdekt waar
hij daadwerkelijk allemaal toe in staat is.

De kinderen die liever vrij spelen, kunnen in Kabouterland blijven.

Op donderdag nemen we een frisse duik in het zwembad van
Diksmuide.

Op vrijdag staat een leuk groepsspel gepland.

BELANGRIJK :
• U dient uw kind op voorhand in te schrijven. Vanaf nu gebruiken we een nieuwe
website en bijgevolg een nieuw programma om in te schrijven. Informatie over de
werking van de website werd via de nieuwsbrief van januari gecommuniceerd. De
nieuwe website is: ouderportaal.tjek.be. De ouders 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
Krokusvakantie betekent dit dat kan worden ingeschreven vanaf maandag 4
februari. De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 22 februari.
• 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 7 maart gaan we zwemmen. 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.
Als uw kind bandjes moet aandoen om te zwemmen, gelieve deze dan ook
opgeblazen mee te geven in of aan de zwemzak.
• De kinderen kunnen vanaf 7 uur bij ons terecht, maar worden tot 7u15
opgevangen in de donkergroene peutergroep van Prutske.
Om 7u15 uur neemt een begeleider van de Buitenschoolse Opvang hen dan mee
naar Kabouterland.
• 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.

