
VAKANTIEKRIEBELS
PRAKTISCHE INFORMATIE

Hou je klaar voor een vakantie vol 
spel- en sportplezier!
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VAKANTIEKRIEBELS 
 PRAKTISCHE INFORMATIE:
De Vakantiekriebels worden onderverdeeld in drie categorieën:
 
• Kleuterkriebels: opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 6 jaar (kleuters)
• Speelkriebels: opvang van kinderen tussen 7 jaar en 12 jaar (lagere 
   school)
• Beweegkriebels: sportkampen

REGISTREER JE ONLINE: 
Ga naar www.vrijetijdsdiensthemiksem.be en schrijf je in. Inschrijven (en 
kosteloos annuleren) kan tijdens de inschrijvingsperiode. Betaling gebeurt 
nadien via factuur.

VRAGEN? Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen of 
opmerkingen? Neem dan gerust contact op! 

Kleuterkriebels: ‘t Merelhofke: 03 288 27 61 / bkomerelhofke@hemiksem.be

Speelkriebels: Vrijetijdsdienst: 03 288 26 96 / vrijetijd@hemiksem.be

Beweegkriebels: Vrijetijdsdienst 03 288 26 94 / karen.celis@hemiksem.be 
 

- De Kleuter- en Speelkriebels staan open voor alle kinderen van kleuter -  
  en lager onderwijs die in Hemiksem wonen en/of er naar school gaan.
- Er worden elke dag activiteiten aangeboden van 9u tot 12u en van 13u tot  
16u. Er kan dagelijks ingeschreven worden voor een hele of voor een halve dag. 
- VOOROPVANG: 7.15 uur - 9 uur.
- NA-OPVANG: 16 uur - 18 uur.
- Het kind kan ‘s middags opgehaald of afgezet worden tussen 12u en 13u. 

- De Beweegkriebels staan open voor alle kinderen van kleuter- en lager 
onderwijs die in Hemiksem wonen.
- Er worden elke dag activiteiten aangeboden van 9 uur tot 16 uur. Er kan 
enkel ingeschreven worden voor de hele week. 
- Voor- en na opvang is voorzien, maar kan verschillen per kamp.
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 SLUITINGSDAGEN 2023

 • Maandag 2 januari 2023
 • Maandag 10 april 2023
 • Maandag 1 mei 2023
 • Donderdag 18 mei 2023
 • Vrijdag 19 mei 2023
 • Maandag 29 mei 2023
 • Dinsdag 11 juli 2023
 • Vrijdag 21 juli 2023
 • Maandag 14 augustus 2023
 • Dinsdag 15 augustus 2023
 • Woensdag 1 november 2023
 • Donderdag 2 november 2023
 • Vrijdag 3 november 2023
 • Maandag 25 december 
  t.e.m. vrijdag 29 december 2023
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  KLEUTERKRIEBELS 

     ‘t Merelhofke
De plek waar kleuters tijdens de 
schoolvakanties, kleuters mogen 
zijn! Kleuters beleven hier een toffe 
vakantie, in een warme en veilige 
sfeer, in een niet-schoolse context. 
Wereldverkenning, verwondering, 
beleving, spontaniteit en zintuigelij-
ke waarneming staan centraal.

WAT MOET JE WETEN OVER 
‘T MERELHOFKE? 

Tijdens de schoolvakanties kunnen 
er enkel kleuters terecht. Kinderen 
van lagere school gaan naar de 
Speelkriebels. Wij maken van iedere 
dag een feest! Plezier maken is een 
prioriteit, met resultaat dat de kin-
deren zich goed en veilig voelen in ‘t 
Merelhofke. Wij gebruiken een vaste 

dagindeling, dit biedt het kind een 
vaste structuur. Bij het kiezen van de 
activiteiten denken wij aan kinder-
participatie. Hiervoor betrekken wij 
de kinderen bij de uitvoering van 
hun eigen ideeën. De groepsruimten 
en de verschillende speelhoeken 
zijn gezellig ingericht, zodat de kin-
deren volop kunnen spelen, experi-
menteren en nog veel meer...maar 
bovenal zichzelf kunnen zijn. 

Tijdens het vrij spel worden de 
kinderen gestimuleerd door de be-
geleiding tot het nemen van eigen 
initiatief, ter bevordering van hun 
zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Het aantal plaatsen per dag is be-
perkt, dus wacht niet tot de laatste 
dag om je kind in te schrijven.

LEEFTIJD 2.5 jaar tot 6 jaar

PRIJS 11 euro voor een volledige 
dag, 7.30 euro voor een halve dag
Houders van een Opstappas ont-
vangen 75% korting.

UREN 9 uur - 12 uur en 13 uur - 16 
uur 

OPVANG 7.15 uur - 9 uur en 16 uur 
- 18 uur

ADRES ‘t Merelhofke, Nijverheids-
straat 27, 2620 Hemiksem

MEEBRENGEN
• Kom je een halve dag, dan breng 
je een drinkbus met water en fruit 
in een snackdoosje mee. 
• Kom je een hele dag, dan breng 
je een drinkbus met water, fruit en 
koek in een snackdoosje en een 
lunchpakket in een brooddoos 
mee. 
• Geen eigen speelgoed of multi-
media meebrengen.
• 1 doos papieren zakdoekjes en 
1 doos vochtige doekjes.
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  SPEELKRIEBELS
Zit je in de lagere school van Hemiksem of ben je inwoner? Dan staan de 
Speelkriebels dit jaar voor je klaar vol met avontuur, sport, spel en creativiteit. 
Je zal er nieuwe vrienden en vriendinnen maken en nog zoveel meer. Door te 
spelen in groepsverband leer je de mogelijkheden van jezelf en van anderen 
te ontdekken. Er is ook ruimte voor vrij spel: gezelschapsspelen, strips lezen, 
voetballen ...

WAT MOET JE WETEN OVER DE SPEELKRIEBELS?
- Kinderen uit de lagere school zijn welkom. Kleuters gaan naar de Kleuter-
kriebels. 
- Het aantal plaatsen per dag is beperkt, dus wacht niet tot de laatste dag om 
je kind in te schrijven.

MEEBRENGEN: 

LEEFTIJD 7 jaar tot 12 jaar

PRIJS 11 euro voor een volledige 
dag, 7.30 euro voor een halve dag
Houders van een Opstappas  
ontvangen 75% korting.

UREN 9 - 12 uur en 13 - 16 uur 

OPVANG 7.15 - 9 uur en 16 - 18 uur

ADRES Depot Deluxe, Nijverheids-
straat 27, 2620 Hemiksem

MEEBRENGEN
• Kom je een halve dag, dan breng 
je een drinkbus met water en fruit 
in een snackdoosje mee. 
• Kom je een hele dag, dan breng 
je een drinkbus met water, fruit en 
koek in een snackdoosje en een 
lunchpakket in een brooddoos 
mee. 
• Geen eigen speelgoed of multi-
media meebrengen.
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         AFSPRAKEN VAKANTIEKRIEBELS 
• Ga naar www.hemiksem.be, zowel op de vrijetijdspagina als op de pagina van BKO 
vindt u de link om online in te schrijven. Ouders die hun kinderen al eerder hadden 
geregistreerd in BKO of vrijetijdsdienst kunnen inschrijven via hun “log in”. 
• Eens ingeschreven kan er enkel kosteloos geannuleerd worden tijdens de inschrij-
vingsperiode. Nadien niet meer, tenzij omwille van een dringende reden, welke beves-
tigd wordt door een officieel attest (bv. doktersattest).
• Bij ziekte, of een andere dringende reden, waardoor het kind onverwacht niet 
aanwezig kan zijn, is binnen de drie dagen een doktersattest of bewijs vereist, zo niet 
worden deze dagen alsnog aangerekend. 
• Betaling gebeurt via facturatie achteraf.
• Indien de betaling van de facturen in gebreke blijft, behoudt de gemeente het 
recht voor het kind in de opvang te weigeren. Bij kinderen van gescheiden ouders, 
en indien er voor het kind twee afzonderlijke dossiers werden opgemaakt, zullen de 
facturen ook afzonderlijk berekend worden. 
• Indien de financiële situatie van het gezin daartoe aanleiding geeft, kan het in aan-
merking komen voor het verkrijgen van een Opstap-pas. Voor meer informatie kan 
hiervoor contact opgenomen worden met de dienst gezinsondersteuning.
• Voor de opvang krijgen de ouders een fiscaal attest zodat dit kan ingebracht worden 
in de belastingaangifte. Dit wordt automatisch ter beschikking gesteld op het account 
van i-school, na betaling van het factuur. 
• Voor de opvang krijgen de ouders een attest voor tegemoetkoming van de mutua-
liteiten. Dit wordt automatisch ter beschikking gesteld op het account van i-school, na 
betaling van het factuur. 
• De kinderen mogen niet vroeger vertrekken of afgehaald worden dan het aangege-
ven einduur, tenzij om dringende redenen. Dit moet steeds op voorhand afgesproken 
worden met de begeleiding. 
• Er is voor- en na opvang voorzien. Let op! Er wordt een bijkomende retributie aange-
rekend indien u uw kind(eren) te laat ophaalt. 
• De kinderen brengen zelf een gezond lunchpakket, snack en drank mee. Het gebruik 
van glazen flessen is verboden. Er is gratis kraantjeswater voorzien. 
• Alle kinderen zijn verzekerd. Persoonlijke bezittingen zijn niet door de verzekering 
gedekt en kunnen niet door de gemeente vergoed worden in geval van verlies of 
schade. 
• De kinderen dragen best kledij die tegen een stootje kan. Op alle kledij (jas, vest, 
trui, sweater, T-shirt,...) moet de naam van het kind vermeld worden. Reservekledij kan 
handig zijn. 
• Alle kinderen en hun ouders dienen het nodige respect op te brengen voor de 
monitoren, de andere kinderen, de lokalen, het spelmateriaal en de omgeving waar 
de activiteiten doorgaan. 
• Er is een beperking wat betreft het aantal kinderen dat toegelaten wordt, schrijf 
daarom op tijd in. 
• De Vakantiekriebels zijn principieel toegankelijk voor alle kinderen en jongeren. Het 
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       AFSPRAKEN SPEELKRIEBELS
gemeentebestuur van Hemiksem is voorstander van een geïntegreerde werking.
Als kinderen omwille, van medische of psycho-sociale beperkingen (bv.:  ADHD, au-
tisme, epilepsie, …) een speciale aanpak of specifieke zorg nodig hebben verzoeken 
we de ouders om dit vooraf te melden aan, en te bespreken met de verantwoordelijke 
van de organisatie van de Vakantiekriebels. 
• Om een goede werking te kunnen garanderen is het erg belangrijk dat de begelei-
ders op de hoogte zijn van de specifieke noden en weten hoe ze moeten omgaan met 
de kinderen.  
Toch zijn de animatoren niet altijd gekwalificeerd voor het begeleiden van kinderen 
met een lichamelijke en/of een psycho-sociale  beperking. Indien blijkt dat deze 
kinderen niet de gepaste begeleiding kan geboden worden of indien hun gedrag 
de veiligheid van andere deelnemers en begeleiding in gevaar brengt, kan het kind  
geweigerd worden. 
De coördinator kan in overleg met de Algemeen Directeur van de gemeente Hemik-
sem een schorsing van de deelnemer voor een bepaalde periode uitspreken. Deze 
beslissing wordt onmiddellijk meegedeeld en gemotiveerd aan de ouders van het 
betrokken kind. 
• Er wordt geen medicatie toegediend door animatoren. We raden u aan om uw 
huisarts te vragen medicatie voor te schrijven die bij voorkeur ‘s morgens en ‘s avonds 
door u zelf kan worden toegediend. Uitzonderlijk kan er medicatie worden gegeven 
en dit enkel op medisch voorschrift. Gelieve de coördinator duidelijk te verwittigen 
zodat hij of zij de medicatie kan bewaren. Ook vragen we om op de fles/flacon/tube 
of andere verpakking door de apotheker duidelijk het volgende te laten vermelden: 
naam van de inhoud / naam van de dokter/ apotheker / naam van het kind / datum 
van aflevering en vervaldatum / dosering en wijze van toediening en duur van behan-
deling / wijze van bewaren. 
• Videogames worden niet toegelaten. Ook niet in de voor- en na opvang! Gsm’s 
worden uitgeschakeld en weggestoken. We raden alle kinderen af om zelf speelgoed 
mee te brengen! 
• Het programma is onder voorbehoud en kan steeds gewijzigd worden als dit door 
omstandigheden nodig is. 

• Door in te schrijven verklaren de ouders of de voogd zich akkoord met 
deze afspraken. 




