Infano vzw
in samenwerking
met

Vakantiewerking
2021-2022
Voor 2,5 tot 12 jarigen

Thema’s vakantiewerking 2021 – 2022

Herfstvakantie:
1/11 – 5/11/2021
Thema: Schurken & Spionnen
Locatie: Muziekacademie
(1/11 GESLOTEN)

Kerstvakantie:
3/01 – 7/01/2022
Thema: Winterwonderland
Locatie: Muziekacademie
(27/12/’21-31/12/’21 GESLOTEN)

Krokusvakantie:
28/02 – 4/03/2022
Thema: Zig Zag door de Zoo
Locatie: Muziekacademie

Paasvakantie:
04/04 – 15/04/2022
Thema: Hokus Sprokus
Locatie: Muziekacademie

Zomervakantie:

4/07 – 15/07/2022
Thema: Wij gaan faut!

Locatie: Muziekacademie

15/08 – 31/08/2022
Thema: Bubbels & Bellen
Locatie: Muziekacademie
(15/08 GESLOTEN)

Aanbod

Tarief voor ingeschreven kindjes

In opdracht van de gemeente Affligem verzorgt Infano vzw voor opvang tijdens
de vakantieperiodes.

Minder dan 3 uur:
Minder dan 6 uur:

€ 5,80
€ 8,70

Vanaf 2 kinderen € 4,35 per kind
Vanaf 2 kinderen € 6,53 per kind

Elke dag worden er tal van leuke activiteiten voorzien rond een thema en
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Zo kunnen de kinderen o.a. hun
creatieve vaardigheden ontdekken bij het knutselen, een speurtocht maken,
sporten, poppenkast kijken en spelen, ravotten met vrienden, een quiz of
gezelschapsspel spelen, m.a.w. : voor elk wat wils.

Meer dan 6 uur:

€ 14,50

Vanaf 2 kinderen € 10,88 per kind

Locatie
Locatie 1: Muziekacademie Affligem, Brusselbaan 117, 1790 Affligem
(Hekelgem).
Voor kinderen van de kleuter-en lagere school.

Locatie 2: Bellekouter Affligem, Bellestraat 99, 1790 Affligem (Hekelgem).
!!! Enkel voor kinderen die deelnemen aan sportkampen !!!

De betaling gebeurt via de maandelijkse facturatie. De opvang is fiscaal
aftrekbaar. In uitzonderlijke gevallen kan ook een sociaal tarief worden
toegepast. Hiervoor moeten de nodige inkomstenbewijzen bezorgd worden.

Inschrijven
- Via de gemeente.
- Dit ten laatste 5 dagen voor de start van de vakantieperiode.
- Elke annulering of wijziging in verband met de aanwezigheid/ afwezigheid
dient schriftelijk 24 uur vooraf meegedeeld te worden.
Zo niet wordt de opvang aangerekend. Op vertoon van een medisch attest
vervalt dit laatste.

Goed om weten
Dagplanning
Openingsuren : 7.00u. tot 18.00u.
7.00: Start opvang/ Vrij spel
9.30: Kringmoment
10.00: 10-uurtje
10.30: Start v/d activiteit
12.00: Middagpauze
12.45: Vrij spel
13.30: Start v/d activiteit
15.00: Vrij spel
15.30: 4-uurtje
16.00 – 18.00: Vrij spel

- Vergeet het lunchpakket, koek/fruit en drankje niet mee te brengen
- Gelieve RESERVEKLEDIJ/PAMPERS te voorzien bij de kleuters.

Vragen en info contacteer:

Infano vzw
Verantwoordelijke ster Affligem: tcsteraffligem@infano.be OF 0498/86.32.13

