
Vanaf nu organiseert 
Kadee (naast de 
betalende) ook gratis 
uitstappen. Alle 
kinderen van een 
bepaalde groep gaan 

die dag op uitstap. Dus zorg er wel 
voor dat je op tijd bent!
Je moet voor deze uitstappen niet 
extra reserveren. 
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alles op 1 rijtje
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 6 april tot en met vrijdag 17 april 2020 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 14 maart 2020 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 16 maart 2020.

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 14 maart tussen 10 en 12 uur in JC Moevement, of daarna tijdens 
de openingsuren. Breng wel je bankkaart en kaartlezer (‘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 2020 

GROEPSINDELING
kabouters instapklas (°2017) 

kikkers 1ste kleuterklas (°2016)

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

kanjers lagere school (°2008-2013)

KH Koningshooikt (2,5 tot 12 jaar)
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WEEK 1 WEEK 2Maandag 6 april

DWARRELEN & FLADDEREN
Lieveheersbeestjes ~ blaadjes ~  Peter Pan ~ vogeltjes ~ vlinders

Dinsdag 7 april 

OP REIS
Met het vliegtuig ~ met de trein ~ met de luchtballon ~ de wereld rond

Woensdag 8 april

MOESTUIN
Zaaien ~ groenten en fruit ~ sorteren ~ tuinkersmannetjes

Donderdag 9 april
ALLEMAAL BEESTJES

Rupsje Nooitgenoeg ~ insecten ~ zotte beestjes ~ kikkertjes

Uitstap RIVIERENHOF
Wat: speeltuin en kinderboerderij

Voor wie: alle kangoeroes van SPUI en KH gaan mee!
Vertrek: 9.30 uur
Terug: 16.30 uur

Prijs: GRATIS
Meebrengen: lunchpakket, drankjes, regenjas

Vrijdag 10 april
PASEN

Kuikentjes ~ paashaas ~ paaseieren 

Maandag 13 april
Opgelet! Kadee is gesloten vandaag.

Dinsdag 14 april

Lentekriebels
Bloemetjes ~ bijtjes ~ vogels ~ schaapjes

Woensdag 15 april

TI TA TONEEL
Vingerpopjes ~ stokpopjes ~ workshop impro voor kanjers ~ de ver-

telster komt leuke verhaaltjes voorlezen

Donderdag 16 april

ZEPPE & ZIKKI
Verkeersparcours ~ fietsen ~ fluohesjes ~ verkeersborden

Uitstap RIVIERENHOF
Wat: zoektocht, speeltuin en kinderboerderij

Voor wie: alle kanjers van SPUI en KH gaan mee!
Vertrek: 9.30 uur
Terug: 16.30 uur

Prijs: GRATIS
Meebrengen: lunchpakket, drankjes, regenjas

Vrijdag 17 april

MUSIC MAESTRO
Trommels ~ muzieknoten ~ dirigentje ~ dansen


