Zapper
KAMPEN

SPEELPLEINWERKING

Paas- en
zomervakantie
2022

Krokus-, paas en
zomervakantie

www.zapper.roeselare.be
Op voorhand inschrijven voor kampen is
verplicht en kan vanaf 22 januari om 9 u.

SPEELPLEINWERKING KROKUSVAKANTIE 2022
Kleuters

Er is opvang van 7.30 u. - 18 u.

PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

28/02 04/03

SPEELPLEINWERKING
SPEELODROOM

• Voormiddag: gestructureerd aanbod met activiteiten
en begeleid vrij spelen
• Namiddag: open speelaanbod met aparte kleuterhoek

Kerelsplein

9 u. - 16 u.

1e - 3e kl.

€4/dag
€2/
halve dag

€ 1,5/dag
€ 0,75/
halve dag

* VP: prijs met vrijetijdspas

Lager onderwijs

Er is opvang van 7.30 u. - 18 u.

PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

28/02 04/03

SPEELPLEINWERKING
SPEELODROOM

• Voormiddag: gestructureerd aanbod met activiteiten
en begeleid vrij spelen
• Namiddag: open speelaanbod met keuzeactiviteiten

Kerelsplein

9 u. - 16 u.

1e - 6e lj.

€ 4/dag
€ 2/
halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/
halve dag

* VP: prijs met vrijetijdspas

Plussers

Er is opvang van 7.30 u. - 18 u.

PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

28/02 04/03

PLUSSERS

Gestructureerd aanbod met
verschillende activiteiten.

Conciërgewoning
Spillebad

9 u. - 16 u.

12 - 15 jaar

€ 4/dag
€ 2/halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/halve dag
* VP: prijs met vrijetijdspas

KAMPEN PAASVAKANTIE 2022
Kleuters

Er is opvang van 7.30 u. - 17.30 u.

PERIODE

KAMP

INHOUD

UREN

LEEFTIJD PRIJS

*VP

04/04 - 08/04

VILA KAKELBONT

Samen met Pippi en haar vriendjes Tommy en Barnum Roeselare
Anika gaan we avonturen beleven!
(ingang via Stokerijstraat)

9 u. - 16 u.

1e - 3e kl.

€ 80

€ 25

04/04 - 08/04

KLEUTERSPORTKAMP

We sporten de ganse dag en ontdekken zo
heel wat nieuwe sporten en materialen!

9 u. - 16 u.

1e - 3e kl.

€ 70

€ 25

PLAATS

Sporthal Schiervelde

11/04 - 15/04

DE KLEURENFABRIEK

Een kleurrijke week staat ons te wachten!

Trax Bar

9 u. - 16 u.

1e - 3e kl.

€ 80

€ 25

11/04 - 15/04

SPORTIE EN HIPPO HAP

Deze week draait alles rond Sportie en Hippo.
i.s.m. Sportievak vzw.

De Nieuwe Deure

9 u. - 16 u.

1e - 3e kl.

€ 70

€ 25

11/04 - 15/04

SPROOKJESWEEK

Dit is een sport- en spelkamp. We maken
kennis met heel wat leuke of gekke
sprookjesfiguren.

Sporthal Schiervelde

9 u. - 16 u.

1e - 3e kl.

€ 70

€ 25

* VP: prijs met vrijetijdspas

Lager onderwijs

Er is opvang van 7.30 u. - 17.30 u.

PERIODE

KAMP

INHOUD

PLAATS

UREN

04/04 - 08/04

REIS ROND DE WERELD

Deze week spelen, knutselen en koken we in
alle talen en culturen.

Barnum Roeselare (ingang
via Stokerijstraat)

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

LEEFTIJD PRIJS
€ 80

€ 25

*VP

04/04 - 08/04

CREATIEF & SPORTIEF
FRANS LEREN

Je talenkennis bijschaven op een super
plezante en sportieve manier.

Sporthal Schiervelde

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 70

€ 25

04/04 - 08/04

START TO MTB

Als beginnende mountainbiker leer je tijdens
deze week de knepen van het vak!

Expo Roeselare

9 u. - 16 u. 5e lj. - 3e so. € 70

€ 25

04/04 - 08/04

SLA JE SLAG!

Tijdens dit kamp krijg je een week lang
verschillende slagsporten aangeleerd. i.s.m.
Vision 21.

Sporthal Beveren

9 u. - 16 u. 5e lj. - 3e so. € 70

€ 25

11-04 - 15/04

RAVOT-JE-ROT-KAMP

We spelen honderden spelletjes, gaan coole
Trax Club
dingen knutselen.We zijn daarbij helemaal niet
bang om ons eens vuil te maken.

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 80

€ 25

11/04 - 15/04

MULTISPORT

We springen van de ene activiteit in de
Sporthal Schiervelde
andere. Bekende en minder bekende sporten
staan op het programma.

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 60

€ 25

11/04 - 15/04

MULTISPORT

We springen van de ene activiteit in de
Sporthal Beveren
andere. Bekende en minder bekende sporten
staan op het programma.

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 60

€ 25

* VP: prijs met vrijetijdspas

SPEELPLEINWERKING PAASVAKANTIE 2022
Kleuters

Er is opvang van 7.30 u. - 18 u.

PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

04/04 08/04 &
11/04 15/04

SPEELPLEINWERKING
SPEELODROOM

• Voormiddag: gestructureerd aanbod met activiteiten
en begeleid vrij spelen
• Namiddag: open speelaanbod met aparte kleuterhoek

Kerelsplein

9 u. - 16 u.

1e - 3e kl.

€ 4/dag
€ 2/
halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/
halve dag

* VP: prijs met vrijetijdspas

Lager onderwijs

Er is opvang van 7.30 u. - 18 u.

PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

04/04 08/04 &
11/04 15/04

SPEELPLEINWERKING
SPEELODROOM

• Voormiddag: gestructureerd aanbod met activiteiten
en begeleid vrij spelen
• Namiddag: open speelaanbod met keuzeactiviteiten

Kerelsplein

9 u. - 16 u.

1e - 6e lj.

€ 4/dag
€ 2/
halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/
halve dag

* VP: prijs met vrijetijdspas

Plussers

Er is opvang van 7.30 u. - 18 u.

PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

04/04 - 08/04 &
11/04 - 15/04

PLUSSERS

Gestructureerd aanbod met verschillende activiteiten.

Conciërgewoning
Spillebad

9 u. - 16 u.

12 - 15 jaar

€ 4/dag
€ 2/
halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/
halve dag

* VP: prijs met vrijetijdspas

Babbeloe - speelpleinwerking voor kinderen met een beperking

Er is opvang van 8 u. - 17.30 u.

PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

11/04 - 15/04

SPEELPLEINWERKING
BABBELOE

Voor kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben - geborgen omgeving ook voor hun broers/zussen

Klein Seminarie
Zuidstraat 27

9 u. - 16 u.

5 - 12 jaar

€ 4/dag

€ 1,50/
dag

* VP: prijs met vrijetijdspas

Babbeloe plus - Speelpleinwerking voor tieners met een beperking

Er is opvang van 8 u. - 17.30 u.

PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

11/04 15/04

SPEELPLEINWERKING
BABBELOE PLUS

Voor tieners die extra ondersteuning nodig hebben geborgen omgeving - ook voor hun broers/zussen.

VOC Opstap
Stationsplein 46

9 u. - 16 u.

12 - 16 jaar

€ 4/dag

€ 1,50/
dag

* VP: prijs met vrijetijdspas

KAMPEN ZOMERVAKANTIE 2022
Kleuters

Er is opvang van 7.30 u. - 17.30 u.

PERIODE

KAMP

04/07 - 08/07

KLEUTERWie gaat de beroemde Picasso achterna? Of ben je eerder een
KUNSTENKAMPJE mini Wolfgang Mozart? Samen met de animatoren halen we
onze beste kunsten boven.

Barnum
9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.
Roeselare (ingang
via Stokerijstraat)

€ 80

€ 25

04/07 - 08/07

PIRATENWEEK

We gaan deze week op schattenjacht, een tocht vol grappige
avonturen en sportieve uitdagingen. i.s.m. Sportievak vzw.

De Nieuwe Deure 9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.

€ 70

€ 25

11/07 - 15/07

LATER WORD IK…
THEMAKAMP

Postbode, ambulancier, bouwvakker, dierenarts, prins(es),
astronaut … Wat zou jij later willen worden? Dit wordt een
interessante week vol actie en spelletjes!

Barnum
9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.
Roeselare (ingang
via Stokerijstraat)

€ 80

€ 25

11/07 - 15/07

WATERRATJES

Spieter, spetter, spater, lekker in het water … We krijgen de
hele week watergewenning afgewisseld met leuke spelletjes,
knutselen en bewegen. Leg je zwemtenue maar al klaar!

Sporthal
Schiervelde

9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.

€ 70

€ 25

11/07 - 15/07

STERREN EN
PLANETEN

Bericht aan alle astronauten! Vlieg met ons mee door de ruimte. De Nieuwe Deure 9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.
Dit is een sport- en spelkamp, dat wil zeggen dat we halve dagen
spelen en halve dagen sporten.

€ 70

€ 25

18/07 - 20/07

FLUO FANTASIE

Een fluohuis met een fluotuin in een fluokeuken met fluotafel en
fluostoeltjes. Welkom in onze fluoriserende wereld! We spelen en
ravotten er op los en dat allemaal in een jasje vol fluo!

Barnum
9 u. - 16 u. 3e kl. - 3e lj
Roeselare (ingang
via Stokerijstraat)

€ 48

€ 15

18/07 - 20/07

CIRCO-CIRCACIRCUSKAMP

Ben jij een acrobaat of eerder een clown? Of vind je beide wel
leuk? We gaan halve dagen sporten en halve dagen volop spelen!

Sporthal Beveren

9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.

€ 42

€ 15

25/07 - 29/07

REISJE DOOR HET
LIJFJE

In dit kamp gaan we knutselen en spelen we allerlei spelletjes die
gaan over de zintuigen en over ons lichaam.

De Nieuwe Deure 9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.

€ 80

€ 25

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD PRIJS *VP

* VP: prijs met vrijetijdspas

V.U. Kris Declercq, Botermarkt 2, 8800 Roeselare
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KAMPEN ZOMERVAKANTIE 2022
Kleuters

Er is opvang van 7.30 u. - 17.30 u.

PERIODE

KAMP

INHOUD

PLAATS

08/08 - 12/08

HET WILDE
WESTEN

We wanen ons echte cowboys en indianen. Tijdens dit kamp gaan
we halve dagen sporten en halve dagen spelen en knutselen. Zet
je cowboyhoed op en reis mee naar het Wilde Westen!

De Nieuwe Deure 9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.

€ 70

€ 25

16/08 - 19/08

PIRATENKAMP

AHOI piraatjes! Zij jullie er klaar voor om als kleine
wereldveroveraar en heerser ondergedompeld te worden in het
avontuurlijke leven van een piraat?

Barnum
9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.
Roeselare (ingang
via Stokerijstraat)

€ 64

€ 20

16/08 - 19/08

OLYMPISCH
KLEUTERKAMP

Wij spelen de 'Olympische kleuterspelen'. Deze week gaan we
halve dagen spelen en halve dagen sporten!

Sporthal Beveren

9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.

€ 56

€ 20

16/08 - 19/08

MUZICREAKAMP

Onze animatoren halen al hun creatieve skills boven om met jullie
super leuke muzikale kunstwerkjes te verzinnen en maken.

Trax

9 u. - 16 u. 1e kl. - 3e lj.

€ 64

€ 20

22/08 - 26/08

MUSICALSTERREN
- THEMAKAMP
I.S.M. CIE MILA

Stemmen opgewarmd? Acteertalent boven gehaald?
Dansschoenen aangetrokken? Dan ben jij klaar om op
musicalkamp te gaan!

OCAR Rumbeke

9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.

€ 80

€ 25

22/08 - 26/08

SPEEDY SPORTIE

Onze mascotte Speedy Sportie brengt verschillende toffe fietsjes
De Nieuwe Deure 9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.
mee voor dit kampje. Wil je nog beter en veiliger leren fietsen, dan
staan de kleurrijke tweewielers klaar voor jou. i.s.m. Sportievak vzw.

€ 70

€ 25

22/08 - 26/08

KAMP IN DE
JUNGLE

Kan jij net zo goed klimmen als een aap? Of loop je zo snel als een
tijger? Ontdek tijdens dit sport- en spelkamp welk jungledier jij bent.

Sporthal
Schiervelde

9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.

€ 70

€ 25

29/08 - 31/08

HOKUS POKUS
TOVERSTAF

Heksje Minimax is haar toverstaf kwijt. Samen gaan we op zoek,
maar er zijn natuurlijk enkele hindernissen. i.s.m. Sportievak vzw.

Sporthal Beveren

9 u. - 16 u. 1e - 3e kl.

€ 42

€ 15

UREN

LEEFTIJD PRIJS *VP

* VP: prijs met vrijetijdspas

Lager onderwijs
PERIODE

Er is opvang van 7.30 u. - 17.30 u.

INHOUD

PLAATS

04/07 - 08/07 FOODIE
FOODPICKER

KAMP

Ken jij Foodie Foodpicker al? Dat is onze vorkheftruck. Voor deze
super interessante, gevarieerde en plezante week slaan wij de
handen in elkaar met het “Joblabo voeding” uit Roeselare.

Barnum
9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.
Roeselare (ingang
via Stokerijstraat)

UREN

LEEFTIJD PRIJS *VP

04/07 - 08/07 SLA JE SLAG!

Tijdens dit kamp krijg je een week lang verschillende slagsporten
aangeleerd. i.s.m. Vision 21.

Sporthal Beveren

04/07 - 08/07 FUN ON WHEELS!

€ 80

€ 25

9 u. - 16 u. 5e lj. - 3e so. € 70

€ 25

Steps, skateboards, fietsen en skeelers, we rollen tijdens dit kamp Expo Roeselare
overal op, over en onder! 3, 2, 1, GO!

9 u. - 16 u. 1e - 3e lj

€ 70

€ 25

04/07 - 08/07 FUN ON WHEELS!

Steps, skateboards, fietsen en skeelers, we rollen tijdens dit kamp Expo Roeselare
overal op, over en onder! 3, 2, 1, GO!

9 u. - 16 u. 4e - 6e lj.

€ 70

€ 25

11/07 - 15/07 MULTISPORT

We springen van de ene activiteit in de andere. Bekende en
minder bekende sporten staan op het programma.

Sporthal Beveren

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 60

€ 25

11/07 - 15/07 MULTISPORT

We springen van de ene activiteit in de andere. Bekende en minder
bekende sporten staan op het programma.

Sporthal
Schiervelde

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 60

€ 25

11/07 - 15/07 AVONTURENSPORT

Avontuur om je geen moment te vervelen! Spring iedere dag op
onze bus naar Kortrijk. i.s.m. Avanco Adventure & Events.

Verzamelen Expo
Roeselare

9 u. 17 u. (!)

5e lj. - 3e so. € 70

€ 25

11/07 - 15/07 LATER WORD IK…
- THEMAKAMP

Postbode, ambulancier, bouwvakker, juf of meester, dierenarts,
prins(es), astronaut … Wat zou jij later willen worden? Dit wordt
een interessante week vol actie en spelletjes!

Barnum
9 u. - 16 u. 1e - 3e lj.
Roeselare (ingang
via Stokerijstraat)

€ 80

€ 25

18/07 - 20/07 CREA-ATELIER

Ben jij een creatieve duizendpoot? Dan ben je aan het juiste adres.
Doorheen de week krijgen we verschillende crea-ateliers. Haal die
kunstenaar in jou maar al boven!

Barnum
9 u. - 16 u. 4e lj - 3e so. € 48
Roeselare (ingang
via Stokerijstraat)

€ 15

18/07 - 20/07 URBAN SPORTS

Urban sports zijn booming! Het zijn stoere sporten die op straat
beoefend worden.

Sporthal
Schiervelde

€ 15

Expo Roeselare

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 42

18/07 - 20/07 BIKEFUN

Een week op twee wielen waar alles in het teken staat van de fiets!

9 u. - 16 u. 5e lj. - 3e so. € 42

€ 15

25/07 - 29/07 WETENSCHAPSKAMP

Vind je wetenschapsproefjes gewoon super zalig? Haal de professor Trax
of de MacGyver in jou maar boven en schrijf je in!

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 80

€ 25

8/08 - 12/08

BEWEEGWEEK

In de voormiddag leven we ons uit op verschillende
beweegparcours. In de namiddag sporten we er op los.

Sporthal Beveren

9 u. - 16 u. 1e - 3e lj.

€ 60

€ 25

8/08 - 12/08

AQUAKAMP

In de voormiddag ploeteren we in het water, in de namiddag strekken Sporthal Beveren
we onze benen tijdens het sporten (let op: brevet 50m verreist).

9 u. - 16 u. 4e - 6e lj.

€ 70

€ 25

8/08 - 12/08

G-SPORTKAMP

Een gevarieerd aanbod van diverse sporten voor kinderen met een
fysieke of verstandelijke beperking.

9 u. - 16 u. 3e lj. - 3e so. € 70

€ 25

8/08 - 12/08

100% OUTDOOR

Sporthal Beveren

Sporten in openlucht is de rode draad tijdens dit kamp!

De Nieuwe Deure 9 u. - 16 u. 5e lj. - 3e so. € 70

€ 25

16/08 - 19/08 THEATERKAMP

Speel je graag toneel? Een theatrale week staat ons te wachten!

Barnum
9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.
Roeselare (ingang
via Stokerijstraat)

€ 64

€ 20

16/08 - 19/08 URBAN STREET
CAMP

Vind je skaten, hiphop, graffiti en DJ'en wel allemaal cool? Maar
weet je niet hoe eraan te beginnen? Tijdens dit kamp krijg je dagelijks
workshops en kan je vanalles proeven.

Trax

9 u. - 16 u. 4e lj - 3e so. € 64

€ 20

16/08 - 19/08 FREERUNKAMP

Deze week springen we zo sierlijk mogelijk van de ene plek naar de
andere. i.s.m. VZW Basics.

Sporthal
Schiervelde

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 56

€ 20

16/08 - 19/08 COMME CHEZ …
SPORT

Sporten is gezond! En als je dan ook nog eens gezond en juist eet,
ben je helemaal goed bezig!

De Nieuwe Deure 9 u. - 16 u. 4e - 6e lj.

€ 56

€ 20

22/08 - 26/08 MUSICALSTERREN Stemmen opgewarmd? Acteertalent boven gehaald? Dansschoenen
- THEMAKAMP
aangetrokken? Dan ben jij klaar om op musicalkamp te gaan!
I.S.M. CIE MILA

OCAR Rumbeke

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 80

€ 25

22/08 - 26/08 AVONTURENSPORT

Ben je een echte avonturier(ster)? Spring dan iedere dag op onze
bus naar Oudenaarde. i.s.m. The Outsider.

Verzamelen Expo
Roeselare

9 u. 17 u. (!)

5e lj. - 3e
so.

€ 70

€ 25

22/08 - 26/08 MULTISPORT

We springen van de ene activiteit in de andere. Bekende en minder
bekende sporten staan op het programma.

Sporthal
Schiervelde

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 60

€ 25

29/08 - 31/08 MULTISPORT

We springen van de ene activiteit in de andere. Bekende en minder
bekende sporten staan op het programma.

Sporthal
Schiervelde

9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 36

€ 15

29/08 - 31/08 CIRCUSAVONTUREN

We trekken op avontuur en verkennen het circus. Ook clowns in alle
maten en soorten zijn welkom! Kom maar af!

De Nieuwe Deure 9 u. - 16 u. 1e - 6e lj.

€ 48

€ 15

* VP: prijs met vrijetijdspas

SPEELPLEINWERKING ZOMERVAKANTIE 2022
Er is GEEN speelpleinwerking op donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli en maandag 15 augustus. Op zaterdag en zondag is er ook geen werking. Er is opvang van 6.45 u. tot 18.30 u. voor
Speelpleinwerking Speelodroom (site Kerelsplein). Voor de speelpleinwerking in de buurt (Beitem en Oekene) is er opvang van 7.45 u. tot 17.30 u.

Kleuters
PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

04/07 26/08

SPEELPLEINWERKING
SPEELODROOM

Open speelaanbod met
aparte kleuterhoek

Site Kerelsplein

9 u. - 16 u.

1e - 3e kl.

€ 4/dag
€ 2/halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/halve dag

04/07 15/07

SPEELPLEINWERKING
IN DE BUURT

Open speelaanbod met
aparte kleuterhoek

Beitem
Oekene: VBS De Ark

9 u. - 16 u.

1e - 3e kl.

€ 4/dag
€ 2/halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/halve dag

* VP: prijs met vrijetijdspas

Lager onderwijs
PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

04/07 26/08

SPEELPLEINWERKING
SPEELODROOM

Open speelaanbod met
keuzeactiviteiten

Site Kerelsplein

9 u. - 16 u.

1e - 6e lj.

€ 4/dag
€ 2/halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/halve dag

04/07 15/07

SPEELPLEINWERKING
IN DE BUURT

Open speelaanbod met
keuzeactiviteiten

Beitem
Oekene: VBS De Ark

9 u. - 16 u.

1e - 6e lj.

€ 4/dag
€ 1,50/dag
€ 2/halve dag
€prijs
0,75/halve
dag
* VP:
met vrijetijdspas
* VP: prijs met vrijetijdspas

Plussers
PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

04/07 26/08

PLUSSERS

Gestructureerd aanbod met
verschillende activiteiten.

Conciërgewoning Spillebad

9 u. - 16 u.

12 - 15 jaar

€ 4/dag
€ 2/halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/halve dag
* VP: prijs met vrijetijdspas

Babbeloe - speelpleinwerking voor kinderen met een beperking

Er is GEEN Babbeloe speelpleinwerking op donderdag 21 juli en maandag 15 augustus.
Op zaterdag en zondag is er ook geen werking. Er is opvang van 8 u. tot 17.30 u.

PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

11/07 19/08

SPEELPLEINWERKING
BABBELOE

Voor kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben - geborgen omgeving ook voor hun broers/zussen

Klein Seminarie
Zuidstraat 27

9 u. - 16 u.

5 - 12 jaar

€ 4/dag
€ 2/
halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/
halve dag

* VP: prijs met vrijetijdspas

Er is GEEN Babbeloe speelpleinwerking op donderdag 21 juli en maandag 15 augustus.
Op zaterdag en zondag is er ook geen werking. Er is opvang van 8 u. tot 17.30 u.

Babbeloe PLUS - speelpleinwerking voor tieners met een beperking
PERIODE

WERKING

INHOUD

PLAATS

UREN

LEEFTIJD

PRIJS

*VP

11/07 19/08

SPEELPLEINWERKING
BABBELOE PLUS

Voor tieners die extra ondersteuning
nodig hebben - geborgen omgeving ook voor hun broers/zussen

VOC Opstap
Stationsplein 46

9 u. - 16 u.

12 - 16 jaar

€ 4/dag
€ 2/
halve dag

€ 1,50/dag
€ 0,75/
halve dag

* VP: prijs met vrijetijdspas

KINDEROPVANG KIDZ 3-12 JAAR
KIDZ (3-12 jaar) organiseert buitenschoolse opvang voor kleuters en kinderen van de lagere school.
Meer info vind je op www.motena.be/kidz

MEER INFO
INSCHRIJVEN
Kampen
• Je moet vooraf inschrijven.
• Vanaf - zaterdag 22 januari 2022 via zapper.roeselare.be
- maandag 24 januari 2022 via het Vrijetijdspunt (Polenplein 15, 8800 Roeselare).
Speelpleinwerking
• Je kan vooraf of ter plaatse inschrijven.
• Schrijf in voor een halve dag (€ 2 | VP: € 0,75), volledige dag (€ 4 | VP: € 1,50) of volledige week (€ 20 | VP: € 7,50).
Bij een halve dag gaat de vakantiewerking door van 9 u. - 12 u. of van 13 u. - 16 u.
BETALEN
• Betaal onmiddellijk of vraag een factuur aan. De factuur wordt binnen de week gemaild.
WAT JE NOG MOET WETEN?
• Meer info over de activiteiten en wat je meebrengt naar de activiteiten vind je terug op zapper.roeselare.be.
• Kinderen moeten minimum 3 jaar zijn om deel te nemen aan de speelpleinwerking. Deelnemen aan kampen en
activiteiten kan pas vanaf geboortejaar 2018.				
• Blijf je een volledige dag? Vergeet je lunchpakket, voldoende drinken en gezonde tussendoortjes niet.
• De opvang is gratis. De opvanguren vind je bij de kampen en speelpleinwerking terug.
• Je krijgt een drankje/koekje tijdens de speelpleinwerking (niet op kampen).					
		
IS ONS AANBOD REEDS VOLZET?
Surf dan naar www.zapper.roeselare.be en vind het volledige aanbod van kampen georganiseerd in Roeselare.
HEB JE VRAGEN OVER DE CORONAMAATREGELEN TIJDENS DE ACTIVITEITEN, SURF DAN NAAR…
www.zapper.roeselare.be
CONTACTGEGEVENS
Vrijetijdspunt
Polenplein 15 | 051 26 96 04 | zapper@roeselare.be
Openingsuren: zapper.roeselare.be
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