
PROGRAMMA KABOUTERLAND 

PAASVAKANTIE 2019 
 

Mathilde gaat tijdens de Paasvakantie logeren bij haar 

grootouders. Daar ontdekt ze het ‘rommelhokje’ van 

opa waar allerlei materiaal ligt. Mathilde laat haar 

fantasie de vrije loop en beslist om een zeepkist te 

maken. Ze droomt er al haar hele leven van om deel te 

nemen aan de knotsgekke wedstrijd ‘ter land, ter zee 

en in de lucht’. Als dat maar goed komt!  

 

 

 

Enkele ‘specials’ voor deze vakantie:  

 

Op dinsdag 9 april gaan we op uitstap naar het bos in 

Houthulst, waar een leuke zoektocht op ons wacht. We 

vertrekken rond 13u30 en zijn om 17u30 terug in Kabouterland.  

Voor deze uitstap wordt een kleine bijdrage aangerekend. Bij slecht 

weer gaat deze uitstap niet door en krijgen de kinderen een leuk 

alternatief in Kabouterland aangeboden. 

De kinderen die liever in Kabouterland blijven, zijn natuurlijk ook 

van harte welkom.  

 

 

 

Op donderdag 11 april staat een groepsspel ingepland.  

 

 

Op vrijdag 12 april nemen we een frisse duik in het zwembad van Diksmuide. 

De kinderen die het liever droog houden, krijgen leuke activiteiten in 

Kabouterland. 



Woensdag 17 april wordt een drukke dag!  

In de voormiddag nemen we deel aan het Paaseizwemmen. Het zwembad werd 

voor ons gereserveerd van 9 tot 10u30. We vertrekken dus om 8u45 richting het 

zwembad. We verwachten dat alle kinderen die ingeschreven zijn voor het 

zwemmen dus ten laatste om 8u45 aanwezig zijn.  

 

In de namiddag zakken we lekker lui in de zetel voor de filmnamiddag in  

CC Kruispunt. We kijken naar de film ‘De Smurfen en het verloren dorp’. De 

kinderen die liever iets actiefs doen, kunnen in Kabouterland blijven spelen. 

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

Korte inhoud:  

De Smurfin heeft de indruk dat iedereen in het dorp een functie heeft - Grote Smurf leidt, 

Bakkersmurf bakt, zelfs Moppersmurf die moppert - behalve zij. Wat zou het enige meisje in het dorp moeten doen? Op zoek 

gaan naar haar eigen doel, natuurlijk! Als ze toevallig de weg van een mysterieus wezen kruist, volgt ze het in het Verboden 

Bos. 

Vergezeld door haar broers Brilsmurf, Potige Smurf en Klungelsmurf - en met de gemene tovernaar Gargamel die hen steeds 

schaduwt - onderneemt het Smurfenteam een wilde reis vol actie, gevaar en ontdekking, die hen leidt naar het grootste 

mysterie in de geschiedenis van de Smurfen! 

 

 

 

 

Donderdag  18 april trekken we met een toeristisch treintje naar  

speeltuin De Mote te Koekelare.  

We vertrekken rond 13 uur en verwachten om 17 uur terug in Kabouterland te 

zijn.  Duimen jullie mee voor mooi weer?  

(70 deelnemers – inschrijvingen worden chronologisch verwerkt - voor deze uitstap 

wordt een kleine bijdrage aangerekend)  

Bij slecht weer voorziet de begeleiding een vervangprogramma in 

Kabouterland.  

 

 

 

 

Op maandag 22 april is Kabouterland gesloten.  

 



 

BELANGRIJK : 

 

• U dient uw kind vooraf in te schrijven. Dit kan online (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 Paasvakantie kan worden ingeschreven vanaf 

zondag 10 maart. De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 29 maart. 

 

• 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 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 vrijdag 12 april en woensdag 17 april 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.  

 

• De kinderen kunnen vanaf 7 uur bij ons terecht, maar worden tot 7u15 opgevangen in de donkergroene 

peutergroep van Prutske. Het eerste kwartier kunt u dus enkel langs de hoofdingang binnen. 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.  
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