PROGRAMMA KABOUTERLAND ---- KROKUSVAKANTIE 2021

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. De kinderen
van deze bubbel gaan ook regelmatig spelen in enkele lokalen van het St. Niklaasinstituut. Om praktische
redenen vragen we uw kind dan ook pas na 16u30 af te halen in Kabouterland. Komt u bij uitzondering toch
vroeger, gelieve dit dan ’s morgens aan de begeleiding te melden.
U dient uw kind op voorhand in te schrijven. Dit kan enkel online (ouderportaal.tjek.be). De mensen bij wie
het niet lukt, kunnen in Prutske terecht voor extra ondersteuning. De inschrijvingen starten op
maandag 18 januari en worden afgesloten op vrijdag 5 februari. 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. Als we dan niet aan
onze maximumcapaciteit zitten, kan uw kind alsnog komen, mits betaling van de reservatievergoeding
(5 euro).
Tijdens de vorige vakanties misten we van enkele kinderen wat informatie. Dit ging vb. over
kinderen die een pamper dragen, medicatie die moest worden ingenomen,….
Gelieve dergelijke opmerkingen ook via het ouderportaal reeds door te geven. Dit kan door bij
de dag waarvoor u uw kind inschrijft te klikken op : voeg opmerking toe. Deze opmerkingen
helpen ons vooruit in het aanbieden van een optimale kwaliteit voor ieder kind!
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.
Gelieve uw kind speelkledij aan te doen.
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.
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.

OP SAFARITOCHT!
Mila en Pablo trekken samen op avontuur door de jungle!
Vol goeie moed beginnen ze aan hun safaritocht. Al snel blijkt
dat kaartlezen niets voor hen is en Mila diep vanbinnen een heel
klein beetje bang is van vreemde geluiden. Leeft het befaamde
junglemonster dan toch? Spanning verzekerd!
Leuke extra’s :
BUBBEL KABOUTERLAND
Op dinsdag gaan de oudste kinderen zich uitleven in de Yzerboomgaard. Kunnen jullie ook als
apen door de jungle slingeren? We zijn pas tegen 16u30 terug in Kabouterland.
Op woensdag kijken we naar de film ‘Jungle Book’.

Mowgli is een mensenkind dat in de jungle wordt opgevoed door wolven. Akela, de moeder
van Mowgli, doet er alles aan om haar 'welp' te beschermen. Op een dag gaat het gerucht de
ronde dat Shere Kahn, de kwaadaardige tijger, terug in de jungle is. En hij haat mensen. De
roedel besluit om Mowgli terug naar de mensen te laten gaan. De zwarte panter Bagheera
neemt de taak op zich om Mowgli terug naar de mensen te brengen. Maar dat verloopt niet
van een leien dakje...

Op donderdag staat een leuk junglegroepsspel op het programma. Plezier gegarandeerd!
Op vrijdag gaan we zwemmen. Door de strenge coronamaatregelen is enkel het
ondiepe bad gereserveerd voor max. 20 kinderen. Daarom hebben we besloten om
enkel kinderen tussen 4 en 6 jaar mee te nemen naar het zwembad. We vertrekken
om 13u30 en zijn tegen 16u30 terug in Kabouterland. De inschrijvingen worden
chronologisch verwerkt.

BUBBEL BOVEN
Op dinsdag gaan we zwemmen. Door de strenge coronamaatregelen is enkel het
ondiepe bad gereserveerd voor max. 20 kinderen. Daarom hebben we besloten om
enkel kinderen tussen 4 en 6 jaar mee te nemen naar het zwembad. We vertrekken
om 13u30 en zijn tegen 16u30 terug in Kabouterland. De inschrijvingen worden
chronologisch verwerkt.
Op woensdag staat een leuk junglegroepsspel op het programma. Plezier gegarandeerd!
Op donderdag kijken we naar de film ‘Jungle Book’.

Mowgli is een mensenkind dat in de jungle wordt opgevoed door wolven. Akela, de moeder van
Mowgli, doet er alles aan om haar 'welp' te beschermen. Op een dag gaat het gerucht de ronde
dat Shere Kahn, de kwaadaardige tijger, terug in de jungle is. En hij haat mensen. De roedel
besluit om Mowgli terug naar de mensen te laten gaan. De zwarte panter Bagheera neemt de
taak op zich om Mowgli terug naar de mensen te brengen. Maar dat verloopt niet van een leien
dakje...

Op vrijdag gaan de oudste kinderen zich uitleven in de Yzerboomgaard. Kunnen jullie ook als apen
door de jungle slingeren? We zijn pas tegen 16u30 terug in Kabouterland.

