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         Oostakker, juni 2016 

HERINNERING !!! 
 

 

Beste ouders, 

 

Net zoals vorig jaar organiseren we in de vakantiemaanden juli en augustus, naast de weken opvang met 

onze eigen mensen ook dit jaar een themakamp in samenwerking met Ideekids.  

Om praktische redenen vragen wij om op voorhand in te schrijven en te betalen aub. 

 

 

 Van 04 – 08 juli =>  kleuter: Brandweer 

We maken pret met de brandweerslang, meren leuke liedjes en klimmen en klauteren overal op! Iedereen 

wordt brandweerman of –vrouw! 

 

 Van 04 tot 08 juli => lager: Griezelkriebels (vanaf 3° kleuterklas) 

Een superleuk griezelkamp voor jongens en meisjes die van fantasie, spanning en lol houden. We doen de 

griezeltest, bereiden griezelgerechtjes, maken kennis met Heinrich Ooch en zijn griezelhotel en krijgen een 

vreselijk mysterie voorgeschoteld … Wie durft?  

 

 Van 22 tot 26 augustus  => kleuter: Piraten van de zee 

Echte piratenmeisjes en –jongens zijn sterk en durven alles! Lopen, klimmen, kleuteren en de zeilen hijsen. 

We volgen een piratenopleiding, zingen ons piratenlied uit volle borst en gaan op avontuur. Schip ahoy! 

 

 Van 22 tot 26 augustus  => lager: Van vlag tot schat (vanaf 3° kleuterklas) 

Arrrrrr! Ahoi, matey! Klim aan boord van het piratenschip en vaar mee op avontuur, als je durft. Noord, 

oost, zuid, west hou je vast aan de mast en zoek mee naar de schat! Alle donders …. geen kamp voor 

doetjes! 

 

TER INFO 

 

 De kampen beginnen om 09u00 tot 16u00 

 Vanaf 07u00 tot 09u00 en vanaf 16u00 tot 18u00 is ook opvang voorzien door juf Els en Lily 

 Gelieve uw zoon / dochter een lunchpakket mee te geven en voldoende drankjes voorzien 

 

 Prijs: 80 euro (inschrijving volledige week verplicht bij themakampen) 

 Belangrijk: 

o De themaweken zijn in capaciteit beperkt. De volgorde van inschrijving en betaling zijn 

bepalend voor de inschrijving. 

o De betalingen gebeuren cash op het secretariaat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De heer en /of mevrouw ………………………………………….. schrijven hun zoon / dochter  

 

………………………………………………. in voor: 

 

04/07 tot en met  08/07: kleuter Brandweer 80 euro  

 

04/07 tot en met 08/07: lager Griezelkriebels 80 euro  

 

22/08 tot en met  26/08: kleuter Piraten van de zee 80 euro 

 

 

22/08 tot en met  26/08: lager Van vlag tot schat 80 euro 

 

 

 

Totaal: ………. X € 80 = ………….. euro 

 

Handtekening ouders, 

      


