
PROGRAMMA KABOUTERLAND 
KROKUSVAKANTIE 2020 

 
 

HELP! Mijn kind is een klusser! 
 

Mathias is een 6-jarige kerel met 1 grote gave: hij is superhandig! 
Weggooien? Daar doet Mathias niet aan mee! Alles wat hij ziet 
probeert hij te herstellen of maakt hij de gekste creaties mee. 
Superleuk voor hem natuurlijk!  
Zijn mama daarentegen vindt het vooral veel rommel en denkt vaak: 
help, waarom is mijn kind een klusser?! 
 

 

 
Enkele leuke extra’s:  
 
Maandag 24 februari 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 4€ aangerekend. 

 
 
De kinderen die de vakantie liever rustig starten, kunnen ook in Kabouterland blijven 
spelen. 
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Op woensdag gaan we naar de filmvoorstelling  
‘Vaiana’  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: 
Prinses Vaiana is de dochter van het opperhoofd van haar stam, en komt uit een 
bekende familie van zeevaarders. Samen met haar held, de halfgod Maui, zet ze 
koers naar een legendarisch eiland. Tijdens de reis worstelen ze met de verraderlijke 
oceaan en alles wat zich onder het wateroppervlak verbergt en leren ze waar echte 
vriendschap toe kan leiden. 
 

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

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

 

 
 
 
 
Op vrijdag brengen we een bezoek aan bedrijf 
‘Deneire’. We maken kennis met de échte wereld van 
het bouwen. Omwille van de haalbaarheid kunnen 
maximum 30 kinderen voor deze uitstap inschrijven.  
De uitstap is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar.  
 

  



 
 
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 Krokusvakantie betekent dit dat kan worden 
ingeschreven vanaf maandag 27 januari.  
De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag  14 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 27 februari gaan we zwemmen. 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. 

 

• 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.  

 
 


