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WAT Kinderopvang

WAAR
2 locaties: 't SPUI, Predikherenlaan 18a, Lier, tel. 03 488 42 00
KH, Dorpsstraat 106, 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 8 april tot vrijdag 19 april 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 16 maart 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 18 maart 2019.

HOE INSCHRIJVEN?

Online via www.kinderopvangkadee.be  Enkel wie een huidige 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 16 maart 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 : 7,13 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

 buitenschoolse kinderopvang kadee
 programma paasvakantie 2019 

kabouters instapklas (°2016) 

kikkers 1ste kleuterklas (°2015)

kangoeroes 2de & 3de kleuterklas (°2013-2014)

kanjers lagere school (°2007-2012)

KH Koningshooikt (2,5 tot 12 jaar)
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VAN KADEE
MAANDAG 08/04 MELKWEG
Kabouters worden astronauten en maken met hun 
raket een uitstapje naar de ruimte. Kikkers knut-
selen marsmannetjes en spelen een ruimtespel. 
Kangoeroes knutselen planeten en spelen plane-
tenpetanque. Kanjers knutselen het heelal, houden 
melkwegestafetten en spelen een planetenspel. 
In KH knutselen we het heelal en gaan we naar de 
astronautenacademie.

DINSDAG 09/04 ONDERWEG
Kabouters, kikkers en de allerkleinsten van 
KH kijken poppenkast en spelen spelletjes voor 
onderweg. Kangoeroes, kanjers en KH (vanaf de 
tweede kleuterklas) gaan vandaag op uitstap in Lier. 
Iedereen gaat mee.
Vertrek: 9 uur KH, 9.30 uur SPUI 
Terug: 16 uur SPUI, 16.30 uur KH 
Meebrengen: boterhammen en regenjas

MAANDAG 15/04 SPORTKRIEBELS
Kabouters doen spelletjes met de grote parachute 
en leggen een leuk bewegingsparcours af. Kikkers 
spelen balspelletjes en knutselen een trofee. 
Kangoeroes knutselen een sportieve badge en 
doen pleinspelletjes. Na de middag kunnen kikkers 
en kangoeroes mee op uitstap naar Piet Piraat. 
Kanjers maken een mozaïek of spelen ren-je–rot, 
daarna kunnen ze mee gaan zwemmen. In KH gaan 
we sporten op muziek en spelen we baseball. De 
kindjes van de lagere school kunnen mee gaan 
zwemmen, de kleuters kunnen mee op uitstap naar 
Piet Piraat.

Uitstap ZWEMMEN
Wat: zwembad ‘De Waterperels’ in Lier
Voor wie: kanjers + lagere school KH
Vertrek: 13 uur
Terug: 16.30 uur
Prijs: 3,50 euro
Meebrengen: zwemgerief, bandjes indien je nog 
niet kan zwemmen

Uitstap PIET PIRAAT
Wat: voorstelling in CC Zwaneberg in Heist-op-
den-Berg
Voor wie: kikkers en kangoeroes
Vertrek: 12.30 uur 
Terug: 16 uur
Prijs: 16 euro

WOENSDAG 10/04 WEGPOLITIE
Kabouters knutselen een politiepet en doen een 
bewegingsspel met de verkeerslichten. Kikkers 
knutselen een politie-uniform en spelen politie en 
boefje. Kangoeroes doen een verkeersquiz en een 
leuk fietsparcours. Kanjers spelen politie en dief en 
maken een toneelstuk over de buurtpolitie. In KH 
doen we een verkeersparcours, knutselen we een 
politiebadge en spelen we politie en boefje.

DONDERDAG 11/04 WEGPIRATEN
Kabouters luisteren naar een piratenverhaal en 
doen een leuk fietsparcours. Kikkers knutselen een 
schatkist en gaan op schattenzoektocht. Kangoe-
roes zoeken de schat en knutselen een schatkist. 
In KH gaan we knutselen, maken we lekkere 
piratensoep met balletjes en gaan we op schatten-
zoektocht.

VRIJDAG 12/04 WEG ERMEE
Kabouters sorteren kleuren en vormen en gaan 
knutselen met recyclagemateriaal. Kikkers knut-
selen een vuilbakje en doen een recyclagespel. 
Kangoeroes gaan knutselen en spelen spelletjes 
met herbruikbaar materiaal. Kanjers knutselen met 
petflessen, spelen memory en houden een afval-
race. In KH gaan we knutselen met herbruikbaar 
materiaal en spelen we afvalspelletjes.

DINSDAG 16/04 KRIEBELBEESTJES
Kabouters gaan vliegen meppen en knutselen een 
lief bijtje. Kikkers maken een regenboogslak en 
spelen kriebelbeestjesmemory. Kangoeroes knutse-
len insectenvingerpopjes en spelen kriebelbeestjes-
stratego. Kanjers knutselen insecten, gaan op zoek 
naar kriebelbeesten en spelen insectenstratego. In 
KH knutselen we lieveheersbeestjes en gaan we op 
kriebelbeestjeszoektocht. De kinderen van de lage-
re school trekken naar de Jutse Plassen. Vertrek: 
13 uur Terug: 16 uur

WOENSDAG 17/04 BUIKKRIEBELS
Kabouters doen aan kleuteryoga en knutselen een 
hartjesrups. Kikkers knutselen een hartjesrups en 
doen kleuteryoga. Kangoeroes knutselen magneten 
en doen muzikaal pakket. Kanjers doen yoga of 
knutselen een hartjesbroche en testen hun grenzen 
tijdens ‘Fear Factor’. In KH knutselen we een hart-
jesboom, spelen we hartjescluedo en bakken we 
hartjeskoekjes.

DONDERDAG 18/04 LENTEKRIEBELS
Kabouters stempelen bloemen en doen bloemen-
memory. Kikkers luisteren naar een lenteverhaal, 
knutselen een bloem en spelen een natuurspel. 
Kangoeroes, kanjers en KH (vanaf de tweede 
kleuterklas) kunnen mee op uitstap naar Technopo-
lis. Kangoeroes en kanjers die niet mee op uitstap 
gaan, spelen een geheugenspel en knutselen een 
plantje in een pot. De kindjes van KH die niet mee 
op uitstap gaan, knutselen een boeketje bloemen 
en leggen een moestuintje aan.

Uitstap TECHNOPOLIS
Wat: interactief wetenschapsmuseum Mechelen
Voor wie: kangoeroes, kanjers, KH (vanaf de 
tweede kleuterklas)
Vertrek: 9.30 uur SPUI, 9.45 uur KH
Terug: 16 uur KH, 16.15 uur SPUI
Prijs: 14 euro
Meebrengen: lunchpakket, drankjes

VRIJDAG 19/04 PAASKRIEBELS
Kabouters luisteren naar een paasverhaal, 
knutselen een paashaas en spelen een kippen-
spel. Kikkers knutselen kuikentje Piep en spelen 
eitjesbingo. Kangoeroes knutselen paasklokken en 
houden paasestafetten. Kanjers maken een lekkere 
paaslunch of een mooie paaskrans en houden een 
paasrally. In KH knutselen we kuikentjes en kippen 
en houden we een eierloop.


