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VAKANTIEFOLDER
ZOMERVAKANTIE 2020

OUDENBURG

VOORWOORD

Beste ouder
De zomervakantie wordt een grote uitdaging. Niet alleen voor onze diensten om alle nieuwe
richtlijnen toe te passen maar ook voor jullie als ouders. Eén iets staat echter voorop: we
willen als stadsbestuur alle Oudenburgse kinderen - van peuters tot tieners - een welverdiende
zomervakantie aanbieden vol plezier!
In deze brochure ontdek je alvast wat onze stad allemaal te bieden heeft tijdens de grote
vakantie. Het gaat om een gevarieerd aanbod van kampen, speelweken, speelpleinwerking,
tienerwerking en buitenschoolse kinderopvang.
Nieuw is alvast dat voortaan voor alle activiteiten voorafgaandelijk dient te worden ingeschreven,
dus ook voor speelpleinwerking De Tunne. In het kader van de coronamaatregelen dienen
er namelijk wekelijks vaste contactbubbels te worden gecreëerd wat enkel mogelijk is mits
inschrijving.
Om meer kinderen opvangmogelijkheden te bieden, werd afgelopen maanden ook gewerkt
aan de oprichting van ‘Speelweken’ tijdens de traditionele sluitingsperiode van BKO De Kikker.
Dit betekent dus concreet dat ouders ook in deze periode voortaan op een gevarieerd speel- en
activiteitenaanbod kunnen rekenen van de stad.
Meer informatie over alle nieuwigheden vinden jullie alvast in deze brochure.
We wensen jullie alvast een fantastische zomer toe!
Romina Vanhooren					Ulrike Vanhessche
Schepen van Jeugd en Gezin 			
Schepen van Sport
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ALGEMENE INFO

Hoera! Onze Oudenburgse kinderen kunnen tijdens de zomervakantie genieten van
een coronaproof vakantieaanbod!
Buitenschoolse kinderopvang De Kikker, speelpleinwerking De Tunne en de sportdienst hebben
een mooi aanbod uitgewerkt. Het wordt sowieso een onvergetelijke vakantie!
Sport en speel jij deze zomer mee in onze bubbel?
Inschrijven kan vanaf maandag 15 juni 2020, vanaf 12 uur.
Voor alle opvangvormen schrijf je in via het nieuw inschrijvingsprogramma i-School.
HOE REGISTEREN VOOR I-SCHOOL?
Registreer je gezin vooraf. Surf hiervoor naar www.oudenburg.be/i-School. Daar vind je de
registratielink alsook de handleidingen terug.
Wanneer je registreert duid je de juiste dienst(en) aan:
- Dienst Vrije Tijd = sportkamp, speelpleinwerking, speelweken
- BKO De Kikker = BKO De Kikker
Had je al een dossier in i-School maar ben je niet zeker of de juiste
diensten actief staan? Laat via een e-mail weten welke diensten
je nodig hebt. Mailen naar sportdienst@oudenburg.be, jeugd@
oudenburg.be of ibo@oudenburg.be.
Hulp nodig bij het aanmaken van je registratiedossier?
Op dinsdag 16 en 23 juni 2020 zijn er medewerkers van 16 tot 19 uur beschikbaar om je hierbij
te helpen. Kom naar de dienst burgerzaken op het stadhuis.
HOE INSCHRIJVEN VOOR SPEELPLEINWERKING, SPEELWEKEN EN SPORTKAMPEN?
Log in via www.i-school.be/login. Gebruik je gebruikersnaam (user-ID) en wachtwoord om in
te loggen. Via de kalender kan je per kind doorklikken naar de startdatum van het sportkamp,
speelweek of dag(en) waarvoor je wenst in te schrijven, klik op winkelmandje. Hierna heb je
een half uur de tijd om te betalen via dit winkelmandje. Betalen kan online door de QR-code
te scannen of te betalen via een kaartlezer. De inschrijving is compleet, wanneer je betaling
geslaagd is.
Ook hiervoor vind je een handleiding terug op www.oudenburg.be/i-school
HOE INSCHRIJVEN VOOR BKO DE KIKKER?
Inschrijven gebeurt eveneens via het online inschrijvingsplatform van i-School en dit kan enkel
als er een volledig inschrijvingsdossier is in De Kikker. Dit is dus het eerste wat in orde moet
zijn vooraleer je een inschrijving kan uitvoeren. De facturatie gebeurt achteraf.
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ALGEMENE INFO
FOTO’S
Gedurende de zomervakantie maken we regelmatig leuke sfeerbeelden van de activiteiten. Deze
foto’s kunnen gebruikt worden voor de stedelijke informatiekanalen (Stadsmagazine, stedelijke
website, sociale media). Indien je dit niet wenst, kruis dit dan aan op het registratieformulier
van i-School.
VOOR EN NA OPVANG?
Omwille van de coronamaatregelen wordt de opvang voor en na sportkampen en
speelpleinwerking deze zomervakantie georganiseerd op de locaties zelf. Meer informatie
hierover vind je in de zomervakantiefolder.
BLIJF IN DEZELFDE BUBBEL!
Kies voor één opvangvorm per week per kind. Er wordt per initiatief (BKO De Kikker/
speelpleinwerking De Tunne/Sportdienst) gewerkt met wekelijkse vaste contactbubbels. Je
kan en mag dus geen verschillende opvangvormen combineren in dezelfde week. Bij voorkeur
komen kinderen, ook buiten het vakantieaanbod, gedurende één week met zo weinig mogelijk
anderen in contact.
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RICHTLIJNEN
ONZE OPVANGINITIATIEVEN ZIJN CORONAPROOF
- Voor onze opvanginitiatieven wordt gewerkt in bubbels van maximum 50 personen (inclusief
kinderen en begeleiders), om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
- Op ieder opvanginitiatief voorzien wij voldoende mogelijkheid om de handen te wassen bij
aankomst op de locatie, bij een toiletbezoek en vóór en na het eten.
- De toiletten worden dagelijks schoongemaakt.
AFSPRAKEN BIJ BRENGEN EN AFHALEN VAN DE KINDEREN
- De ouders blijven buiten de locatie.
- De ouders dragen een mondmasker bij het breng- en afhaalmoment.
- Ouders houden rekening met de sociale afstandregel (1,5 m).
- Slechts 1 persoon brengt of haalt het kind af.
ZIEKTESYMPTONEN
- Kinderen en jongeren die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije 5 dagen) kunnen
niet deelnemen aan het opvanginitiatief. Symptomen als koorts, droge hoest, vermoeidheid,
keelpijn, …
- Een kind die in de loop van de dag symptomen van COVID-19 vertoont, wordt afgezonderd
in een kindvriendelijke omgeving en wordt zo vlug als mogelijk door een ouder opgehaald.
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DE KIKKER

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Zomervakantie in Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker
Ga je mee? Ga je mee met ons deze zomervakantie?
In Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker trekken we ‘Met Kikki en Rikki naar Disney!’
Kikki en Rikki zijn onze twee kikker-vrienden waar we samen avonturen mee beleven en
activiteiten mee doen.
Elke vakantieweek staat in het thema van een andere Disneyfilm. Zo beleven we avonturen
met Dumbo, De Kleine Zeemeermin, De Leeuwenkoning, Pinokkio, de 101 Dalmatiërs en
ook met de figuren uit Toy Story en Jungle Book.

De Kikker is paraat om jouw kind een leuke vakantie te bezorgen van woensdag 1 juli 2020 tot
en met vrijdag 17 juli 2020, en dan opnieuw van maandag 3 augustus tot en met maandag
31 augustus 2020.
Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker is gesloten van maandag 20 juli 2020
tot en met vrijdag 31 juli 2020. In die periode kan je wel terecht voor opvang in
speelpleinwerking De Tunne en ook in de Speelweken (zie ook in deze folder).
Je kind kan een volledige of halve dag komen spelen in De Kikker.
De Kikker is open vanaf 6.30 tot 19 uur.
Reserveren kan enkel als er een volledig inschrijvingsdossier is in De Kikker. Dit is dus het
eerste wat in orde moet zijn of wat je in orde moet brengen!
Inschrijven gebeurt online via het inschrijvingsplatform van i-School. Meer info hierover vind je
via de volgende link: www.oudenburg.be/i-school.

Is je kind dit schooljaar nog niet in De Kikker geweest?
Voor je kind kan komen naar De Kikker, dient er vooraf een inschrijvingsdossier
opgemaakt te worden. Dit dient ook te gebeuren vooraleer je kunt inschrijven
voor de zomervakantie. Je contacteert hiervoor de verantwoordelijke Heidi
Pylyser.
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SPEELWEKEN
ZOMERVAKANTIE

Zoals al kort werd meegedeeld, organiseert het stadsbestuur een opvangalternatief tijdens de
periode van 20 tot 31 juli 2020. In die periode is de Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker
immers gesloten. Zoals elk jaar is speelplein De Tunne open tijdens die periode, maar dit jaar
is er nog een extraatje.
WAT WORDT ER PRECIES GEORGANISEERD?
Er worden twee Speelweken georganiseerd in de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang.
Er staan gediplomeerde monitoren voor de kinderen klaar om hen twee leuke weken te laten
beleven.
Van 20 juli tot en met 24 juli 2020 (niet op dinsdag 21 juli) is er de Speelweek ‘Wat zit er in de
doos?’. De prijs voor deze speelweek bedraagt 48,00 euro per kind.
Van 27 juli tot en met 31 juli 2020 is er de Speelweek ‘Later als ik groot ben … ‘. Deze
speelweek kost 60,00 euro per kind.
Op die dagen is er dagelijks (van 9 tot 16 uur) een activiteiten- en speelaanbod voor de
kinderen van de peuterklas tot en met 2e leerjaar. De kinderen blijven telkens een volledige
dag. Over de middag eten ze samen hun lunchpakket op.
Wie vroeger of later opvang nodig heeft, kan al komen vanaf 7 uur of blijven tot 18 uur.
Deze Speelweken staan open voor kinderen:
- die naar school gaan in Oudenburg;
- waarvan één van de ouders in Oudenburg is gedomicilieerd;
- waarvan één van de ouders in Oudenburg werkt.
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INFORMATIE & INSCHRIJVINGEN
Buitenschoolse Kinderopvang
De Kikker
Verantwoordelijke Heidi Pylyser
Aernoudstraat 15 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 44
E ibo@oudenburg.be
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SPORTDIENST

OUDENBURG

SPORT

SPORTHAL TER BEKE

KLEUTERKAMP
ALLES MET KLEUREN
WAT?
Hand in hand, oog in oog, alle kleuren van
de regenboog! Tijdens deze week leren
de kleuters kleuren kennen. Rood, groen,
geel, blauw … We schilderen met kleuren,
maken een kleurenhoed, spelen met de
parachute, doen tik- en estafettespelen,
experimenteren met gekleurd zand en leven
ons uit op het springkasteel.

WANNEER?
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli 2020, telkens
van 9 tot 16 uur.
PRIJS?
60,00 euro per deelnemer

VOOR WIE?
Alle meisjes en jongens van het 1e t/m 3e
kleuter (geboortejaar 2016 t/m 2014).

OMNISPORTKAMP
EXTREME SPORTEN
WAT?
Voor de sportieve jongens en meisjes
organiseren we voor de derde keer een
sportkamp met extreme sporten. Klimmen,
hoogteparcours, strandspelletjes, lacrosse,
Kanjam, initiatie skateboarden en SUP
(Stand Up Paddle Boarding) staan op
het programma. Ben je niet bang van
uitdagingen? Schrijf je dan in!

WANNEER?
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli 2020, telkens
van 9 tot 16 uur.
PRIJS?
72,00 euro per deelnemer

VOOR WIE?
Alle meisjes en jongens van het 4e leerjaar
t/m het 1e middelbaar (geboortejaar 2010
t/m 2007)
9

SPORTDIENST

SPORT

OUDENBURG SPORTHAL TER BEKE

OMNISPORTKAMP
REN JE ROT
WAT?
Vliegen, duiken, rennen, vallen en weer
opstaan! Een super dynamische sportweek
waarbij kinderen verschillende sporten
leren; grote trampoline, muurklimmen;
atletiek (verspringen, spurt, kogelstoten,
…), balsporten (basketbal, korfbal, ...),
hockey en slagsporten (tennis, badminton,
...). De oudere deelnemers kunnen zich
vervolmaken in deze sporten en zullen ook
nog skeeleren, mountainbiken en kajakken.
Op woensdag is er een daguitstap voorzien,
om kennis te maken met avontuurlijke
sporten.

VOOR WIE?
Alle meisjes en jongens van het 3e kleuter
t/m 6e leerjaar (geboortejaar 2014 t/m
2008).
WANNEER?
Maandag 3 t/m 7 augustus 2020, telkens
van 9 tot 16 uur.
PRIJS?
60,00 euro per deelnemer

SPORT- EN KOOKKAMP
BEESTENBOEL
WAT?
Ga je mee op safari? De kinderen gaan
de jungle in op zoek naar alle beesten die
er leven. We spelen er oerwoudspelletjes
en slingeren aan de lianen. Net als echt
avonturiers koken we en knutselen we ons
eigen kamp in elkaar. We brengen tevens
een bezoek aan een boerderij.
VOOR WIE?
Alle meisjes en jongens van het 2e kleuter
t/m 3e leerjaar (geboortejaar 2015 t/m
2011).
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WANNEER?
Maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 2020,
telkens van 9 tot 16 uur
PRIJS?
60,00 euro per deelnemer

KLEUTERKAMP
HET SPROOKJESBOS
WAT?
We gaan samen naar het sprookjesbos,
waar we alles leren over de wondere wereld
der sprookjes. Een aantal sprookjes worden
in de kijker gezet. Als kleine kabouters gaan
we op stap in het grote sprookjesbos waar
we allerlei spelletjes spelen en knutselen.
Wie wordt er een echte prinses of de prins
op het witte paard? We sluiten af met een
Disney-party. Tussenin kan er gesprongen
worden op het springkasteel. Het belooft
een magische week te worden!

VOOR WIE?
Alle meisjes en jongens van het 1e t/m 3e
kleuter (geboortejaar 2016 t/m 2014).
WANNEER?
Maandag 17 t/m vrijdag 21 augustus 2020,
telkens van 9 tot 16 uur
PRIJS?
60,00 euro per deelnemer

Op donderdag 20 augustus komt de
organisatie “Kijk, ik fiets!” langs om de
kinderen te leren zelfstandig fietsen op twee
wielen.
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EXTRA INFO
DEELNAMEPRIJS
De deelnameprijs omvat het gebruik van de sporthal, materiaal, begeleiding door gediplomeerde
en ervaren monitoren of lesgevers en een verzekering tegen lichamelijke ongevallen.
PRIJSAANPASSING
Vanaf een derde deelnemer uit hetzelfde gezin voor dezelfde activiteit geldt een vermindering
van 10%. Voor deelnemers die niet in Oudenburg wonen, verblijven of naar school gaan, wordt
een verhoging van 10% gevraagd.
OPVANG VOOR EN NA?
Omwille van de coronamaatregelen gaat de opvang voor en na het sportkamp door in de
sporthal. Er wordt opvang voorzien van 7 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds. Minimum één
week voor aanvang van het kamp zullen wij per e-mail alle deelnemers hierover contacteren.
PAUZES?
Er is een middagpauze voorzien van 12 tot 13 uur. Kinderen die over de middag wensen te
blijven, dienen hun lunchpakket mee te brengen. Er wordt verse soep voorzien. In de voor- en
namiddagpauze is er water.
HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven gebeurt via
www.i-school.be/login.

het

inschrijvingsplatform

van

i-School

via

INFORMATIE & INSCHRIJVINGEN
Sportdienst Oudenburg
Bekestraat 16 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 47
E sportdienst@oudenburg.be
Openingsuren
ma t/m vr
8.30 - 12 uur & 13.30 - 17.15 uur
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SPEELPLEINWERKING
DE TUNNE

!

Vooraf inschrijven is verplicht!

De speelpleinwerking is er weer helemaal klaar voor. Tijdens de zomervakantie opent het
stedelijk speelplein De Tunne haar deuren voor ieder kind of elke jongere van 4 tot en met 15
jaar. Iedereen is welkom vanaf woensdag 1 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020 (gesloten
op dinsdag 21 juli 2020).
De Tunne is een dynamisch speelplein waar kinderen van maandag tot en met vrijdag buiten
kunnen ravotten in een open speelaanbod. Het loont de moeite om er je kind de vakantie
te laten doorbrengen samen met nog heel wat andere kinderen uit Oudenburg en omstreken.
KAMP DE TUNNE
Ook zo’n grote fan van het programma ‘Kamp Waes’? Dan moet je tijdens de
zomervakantie zeker eens langskomen op speelplein De Tunne. De animatoren
hebben een opleiding gevolgd die nog straffer is dan die van de Special Forces.
Een uithoudingsparcours, een dropping of een sluipoefening? Allemaal kinderspel
in vergelijking met wat de kandidaten van
Kamp De Tunne moeten ondergaan. Benieuwd of dit iets voor jou is? Kom
dan zeker eens af tijdens de zomervakantie!
Voor meer informatie omtrent onze speelpleinwerking surf je naar
www.oudenburg.be/de-tunne.
DAGINDELING
Voormiddag
8 uur
9.45 uur

Start van het open speelaanbod

(vooropvang vanaf 7 uur)

Kinderen worden door ouders gebracht of komen zelf naar het speelplein

Drankgelegenheid

(mogelijkheid tot aankoop van een drankje)

Middag
12 uur

Kinderen eten hun lunchpakket op of gaan naar huis.

Namiddag
13.30 uur

IJsjes smullen

15.30 uur

Drankgelegenheid

17 uur

(ijsjes te koop op het speelplein zelf)
(mogelijkheid tot aankoop van een drankje)

Einde van het open speelaanbod (opvang tot 19 uur)

Kinderen worden door ouders opgehaald of gaan zelf naar huis
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KAMP
DE TUNNE
PRAKTISCH
Wegens de maatregelen die we moeten nemen vanwege COVID-19 gaat de opvang voor en
na het speelplein door op het terrein van de speelpleinwerking. Ook voor de opvang voor en
na opvang dient ingeschreven te worden via i-School. De betaling hiervoor gebeurt achteraf
via factuur.
De ingang van het speelplein bevindt zich langs de Bekestraat 18. Er is voldoende
parkeergelegenheid buiten het terrein en de fietsen kunnen gestald worden binnen de
omheining van het speelplein. We vragen om bij een eventuele wachtrij tijdens de inschrijving
of het afmelden voldoende afstand te houden van elkaar.
Ouders worden dit jaar niet zomaar toegelaten op het terrein.
Interessant! Wie deelneemt aan de speelpleinwerking is sowieso verzekerd tegen eventuele
lichamelijke ongevallen.
Deze zomer is het verplicht om vooraf in te schrijven voor de speelpleinwerking
(per dag). We organiseren de werking in verschillende bubbels. Kinderen en
ouders kunnen zich bij aankomst aanmelden bij de hoofdanimator.
Wij zien jullie graag!
Ouders die hun kind(eren) op het speelplein komen afzetten, vragen we om zeker zelf ook
eens langs de hoofdanimator te passeren. Het is namelijk belangrijk om goede afspraken te
maken. Mocht je geen tijd hebben om elke ochtend bij de hoofdanimator langs te komen, doe
dit dan zeker een keer aan het begin van de week.
Opgelet! Kinderen die het speelplein zelfstandig en/of vroeger mogen verlaten, hebben
altijd schriftelijke toestemming nodig van de ouders of voogd.
Tarieven
• Dagprijs | 5,00 EUR
• Halve dagprijs | 2,50 EUR
• Consumptie (soep, drank en ijs)| 0,70 EUR
Factuur, surprise!
Alle consumpties worden nadien gefactureerd, cash betalen is niet meer mogelijk.
Let op! Geef op voorhand door aan de hoofdanimator welke consumpties je kind
allemaal mag nuttigen. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan bij
het ontvangen van de factuur. Een regelmaat hierin is dus belangrijk.
Inschrijven voor de speelpleinwerking gebeurt vooraf via i-School. Na de reservatie
dien je onmiddellijk te betalen, pas dan is je kind definitief ingeschreven voor De
Tunne.
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KAMP
DE TUNNE
Smullen
Er zijn drankjes en/of ijsjes te verkrijgen aan 0,70 euro.
Tijdens de lunchpauze is er bovendien ook verse soep (0,70
euro). Over de middag kan je je lunchpakket, samen met je
vrienden, ter plaatse opeten.
Kledij
Laat de kinderen bij voorkeur speelkledij dragen.
Zorg bij mooi weer voor extra kleren of zwemgerief en een
handdoek. Een petje, een hoedje en/of zonnecrème komen
bij zonnig weer ook altijd van pas.
Foto’s op het speelplein
Gedurende de speelpleinwerking maken we regelmatig leuke
sfeerbeelden van de activiteiten. Deze foto’s kunnen gebruikt
worden voor de stedelijke informatiekanalen (Stadsmagazine,
stedelijke website, sociale media). Indien je dit niet wenst,
kruis dit dan aan op het registratieformulier van i-School.

INFORMATIE

Jeugddienst Oudenburg
Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 54
E jeugd@oudenburg.be

SWAP

Hoofdanimator (enkel tijdens de speelpleinuren)
T 0476-90 15 82

Ook voor de tieners van Oudenburg is er deze zomer heel wat te beleven. Hieronder vind je
een overzicht van komende activiteiten.
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

2 juli 2020
9 juli 2020
16 juli 2020
23 juli 2020
30 juli 2020
13 augustus 2020
20 augustus 2020
27 augustus 2020

Vlotten bouwen
Vervangactiviteit, zie kalender i-School
Paintball
Zombie Zombie en pizza’s maken
Shoot!
Djembé en Bodydrum
Avontuurlijk dagje zee
Vervangactiviteit, zie kalender i-School

Meer info vind je op www.oudenburg.be/corona/zomervakantie/swap .
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Prettige
vakantie!

v.u. Stadsbestuur Oudenburg, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg

