
 buitenschoolse kinderopvang kadee
 programma krokusvakantie 2019 

WAT Kinderopvang

WAAR 2 locaties: 't SPUI, Predikherenlaan 18a, Lier, tel. 03 488 42 00
KH, Dorpsstraat 109, Koningshooikt, tel. 03 482 02 96

VOOR WIE Kinderen van 2,5 tot 12 jaar die
- in Lier wonen en/of naar school gaan EN
- geregistreerd zijn bij Kadee EN
- een UiT-PAS hebben met jeugdabonnement EN
- online ingeschreven zijn

WANNEER van maandag 4 maart tot vrijdag 8 maart 2019 
tussen 7 en 18.30 uur

DOOR WIE Een gemotiveerd en gediplomeerd team van begeleid(st)ers die in 
dienst zijn van stad Lier en onder toezicht staan van Kind en Gezin.

1STE INSCHRIJFDAG Zaterdag 9 februari 2019 vanaf 10 uur voor inwoners van Lier.
Kinderen die niet in Lier wonen maar wel in Lier naar school gaan 
kunnen pas inschrijven vanaf maandag 11 februari 2019.

HOE INSCHRIJVEN? Enkel wie een huidige UIT-pas met jeugdabonnement en 
logingegevens heeft gekregen in Jeugdcentrum Moevement kan 
reserveren.
Heb je al wel een login maar lukt het je niet om thuis online in te 
schrijven, dan willen wij je helpen op zaterdag 9 februari tussen 10 en 
12 uur, of daarna tijdens de openingsuren. Breng wel je bankkaart en 
bankkaartlezer (‘betalingskastje’) mee.

HOE BETALEN? Bij reservatie voor een vakantiedag wordt 5 euro voorschot 
aangerekend, online te betalen. Ook de afrekening achteraf gebeurt 
online. 
(via bancontact, Mastercard of VISA) 

ANNULEREN Wanneer je kind niet op Kinderopvang Kadee aanwezig kan zijn, dan 
schrijf je je kind vooraf zelf online uit voor die dag! 
Niet annuleren = 10 euro boete 

PRIJS halve dag : 7,30 euro
hele dag : 13,50 euro

MEEBRENGEN Middagmaal en drank, tenzij ander vermeld in het programmaboekje

MEER INFO www.kinderopvangkadee.be of tel. 03 480 36 30
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SPUI
MAANDAG 04/03 Bal Masqué
De kabouters maken een clown en geven een 
muzikaal pakket door op leuke carnavalmuziek. 
De kikkers maken een lekkere smoothy en dansen 
op het bal masqué. De kangoeroes knutselen 
een masker en gaan ballroomdansen. De kanjers 
knutselen ter voorbereiding van het bal in de 
namiddag.

DINSDAG 05/03 Pirates of the Carribbean
De kabouters bestempelen een piratenvlag en gaan op schattenjacht. De kikkers 
knutselen een spyglass en gaan op zoek naar de schat. De kangoeroes maken 
ooglapjes en hoofddoekjes en testen hun kennis in onze piratenkwis. De kanjers 
schilderen een groot piratenschilderij en spelen het schatkaart-smokkelspel.

WOENSDAG 06/03 Beauty and the beast 
De kabouters knutselen de prinses in het kasteel en leggen een parcours af.
De kikkers maken heerlijke cupcakes  en leggen een beauty and the beast 
parcours af. De kangoeroes  spelen een interactief verhaal van Belle en het beest 
en knutselen de klok “pendule”. De kanjers knutselen een filmfiguurtje en spelen 
het beauty and the nerd-spel.

DONDERDAG 07/03 Skihut
De kabouters maken een skiënde pinguïn en gooien de beentjes los tijdens het 
winterturnlesje. De kikkers knutselen een sneeuwbal en spelen een ganzenbord 
van de ijsberen en de pinguïns. De kangoeroes koken lekkere wintersoep en 
houden een winterkleren-wedstrijd. De kanjers spelen olympische winterspelen en 
maken een winterpark.

VRIJDAG 08/03 Mysteries 
De kabouters maken een tovertekening en spelen leuke berenspelletjes. De 
kikkers tekenen een verborgen tekening en lossen de cluedo op. De kangoeroes 
worden echte speurneuzen en knutselen een vergrootglas. De kanjers gaan aan de 
slag met wasco en verf en lossen de kadee-cluedo op.

KH
MAANDAG 04/03 Bal Masqué
We knutselen hippe brillen en mooie maskers en gooien daarna onze beentjes los 
in de kinderdisco.

DINSDAG 05/03 Pirates of the Carribbean
We maken een piratenmuts en een schatkist, in de namiddag veroveren we de 
zeven zeeën.

WOENSDAG 06/03 Beauty and the beast
We gaan op zoek naar Belle en knutselen een schitterende Spiegel.

DONDERDAG 07/03 Skihut
Vandaag maken we een iglo en spelen een ski-estafettespel.

VRIJDAG 08/03 Mysteries
We maken een verrekijker en spelen tik-tak-boem!

Uitstap: Schaatsen
Wanneer: Donderdag 7/03 
Vertrek: 13 uur
Terug 17uur
Wie: kanjers van SPUI en KH
Waar: schaatsbaan Heist-op-den-berg
Meebrengen: warme kledij en handschoenen
Prijs: 5 euro

kabouters instapklas + eerste kleuterklas

kikkers tweede kleuterklas

kangoeroes derde kleuterklas + 1ste leerjaar

kanjers 2de tot 6de leerjaar


