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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 UiTPAS hebben met jeugdabonnement EN
- online ingeschreven zijn

WANNEER Van maandag 28 oktober tot en met donderdag 31 oktober 2019

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 5 oktober 2019 vanaf 10 uur voor inwoners van Lier. 
Kinderen die niet in Lier wonen maar wel in Lier naar school gaan kun-
nen pas inschrijven vanaf maandag 7 oktober 2019.

HOE 
INSCHRIJVEN?

Online via www.kinderopvangkadee.be  Enkel wie een UiTPAS 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 
5 oktober 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 anders vermeld in het programmaboekje 
(eventueel een koekje).

MEER INFO www.kinderopvangkadee.be of tel. 03 480 36 30

 buitenschoolse kinderopvang kadee
 programma herfstvakantie 2019 



groepsindeling

kikkers
1ste kleuterklas (°2016)

kangoeroes 2de & 3de kleuterklas (°2014-2015)

kanjers
lagere school (°2008-2013)

KH
Koningshooikt (2,5 tot 12 jaar)

Maandag 28/10
HERFSTherfstboom ~ bosdieren ~ estafetten ~ knutselen ~ egelsoep

Dinsdag 
29/10

SPORT
estafetten ~ medailles 

~ bekers ~ ochtend-

gymnastiek ~ 
fitness

Woensdag 
30/10

GRIEZELEN
spookjes ~ griezelsoep 
~  piñata ~ skeletten ~ 

monsters

Donderdag 31/10
BOS

egels ~ bosdieren ~ bosspel ~ bomen ~ boswandeling

Vrijdag01/11Opgelet! Kadee is vandaag gesloten.
Deze vakantie is er 

geen extra uitstap te 

reserveren.


