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Duik mee in de 
zomer van 
Flo en Floerke

 
De zomer van 2020 wordt onvergetelijk! De 
gemeentelijke dienst Vrije Tijd, het Initiatief 
Buitenschoolse Opvang en vzw Oranje slaan de 
handen in elkaar om jullie samen met Flo en 
Floerke een fantastische zomer te bezorgen!

In deze Zomergazet vind je alles over het va-
kantieaanbod in onze gemeente. Er is (inclusie-
ve) speelpleinwerking in alle deelgemeenten, 
we organiseren sport- en themakampen en het 
IBO zorgt voor een superleuke vakantiewerking! 

Is er iets niet duidelijk of heb je nog vragen? 
Contacteer ons gerust via de contactgegevens 
vermeld bij elk initiatief!

Laat de zomer maar komen!

 

Kalender Vakantieaanbod 2020
Ingesloten vind je een handige, uitneembare 
kalender waarop je zelf aantekeningen kan ma-
ken en dag per dag kan volgen wat het aanbod 
is. Hang hem aan de muur en mis geen enkel 
avontuur!

IBO

SPEELPLEIN
SLOEBERSLOT

SPEELPLEIN 
ORANJE

SPORTKAMPEN

THEMAKAMP
DOOR DE JUNGLE

 • AANBOD •

• Vakantiewerking in Bassevelde en Assenede
• Vooropvang Speelplein Sloeberslot in Bassevelde, 

Boekhoute en Oosteeklo
• Voor- en na-opvang voor de sportkampen en 

Speelplein Oranje in Assenede

 • CONTACTGEGEVENS • 

IBO
 09 228 17 40 
 ibo@assenede.be 

 • VOOR WIE, WAAR, WANNEER • 

→ Voor wie?
Schoolgaande kinderen (kleuter en lager)
 
→ Waar? 
ASSENEDE: IBO ’t Kreekje, Leegstraat 22 
BASSEVELDE: IBO Den Hof, Nieuwe Boekhoutestraat 3 
BOEKHOUTE: IBO De Speelboot, Boekhoutedorp 3 
OOSTEEKLO: IBO Knorretje, Ertveldesteenweg 22
 
→ Wanneer? 
IBO BASSEVELDE EN ASSENEDE
De volledige vakantie, met uitzondering van 
31.08.2020 en het collectief verlof (20.07.2020 – 
02.08.2020). 
Start: 7.00 uur - Einde: 18.30 uur
Bij IBO Bassevelde kan je terecht voor vakantiewer-
king én vooropvang voor Speelplein Sloeberslot. 
Wie naar Speelplein Sloeberslot gaat, wordt door de 
begeleiding van IBO naar het speelplein gebracht om 
13.30 uur. Je kan daar afgehaald worden tussen 17.00 
en 18.30 uur. 
Bij IBO Assenede kan je terecht voor vakantiewerking 
én voor zowel opvang voor en na de sportkampen 
als opvang voor en na Speelplein Oranje. (meer uit-
leg verder in deze Zomergazet bij deze initiatieven.)
IBO BOEKHOUTE EN OOSTEEKLO
• Maandag 06.07.2020 t.e.m. vrijdag 17.07.2020
• Maandag 03.08.2020 t.e.m. vrijdag 21.08.2020 

Start: 7.00 uur – Einde: 13.15 uur. Bij IBO Boekhoute 
en Oosteeklo kan je enkel terecht voor de voor-

opvang van Speelplein Sloeberslot. Wie naar het 
speelplein gaat wordt door de begeleiding van 
IBO naar daar gebracht om 13.30 uur. Wie niet naar 
het speelplein gaat wordt ten laatste om 13.15 uur 
afgehaald.

→ Let op
Tijdens het collectief verlof van 20.07.2020 – 
02.08.2020 met uitzondering van 21.07.2020 en van 
27.07.2020 tot 31.07.2020  is er wel Speelplein Sloe-
berslot in de namiddag in Bassevelde, Boekhoute en 
Oosteeklo!

 • OP ZWIER •

We sluiten de zomer af op vrijdag 28.08.2020 en gaan 
op stap naar Puyenbroeck in Wachtebeke! Dolle 
pret op de speeltuin en wie weet gebeurt er nog iets 
speciaal! 

→ Let op 
De vestigingen Bassevelde, Boekhoute en Oos-
teeklo zijn gesloten die dag. Iedereen kan terecht in 
Assenede van 7.00 tot 18.30 uur. De bus vertrekt om 
9.00 uur, thuiskomst is voorzien om 16.00 uur.

 • INSCHRIJVEN •

1. Vakantiewerking (IBO Bassevelde – Assenede) 
Vooraf inschrijven is verplicht en kan aan de hand 
van de inschrijvingsformulieren die je vindt op de 
gemeentelijke website www.assenede.be of die je 
kan ophalen bij de IBO.
  
Wanneer inschrijven?
Inschrijven kan telkens vanaf 7.00 uur op: 
- Maandag 04.05.2020 voor de maand juli 
- Maandag 08.06.2020 voor de maand augustus 
Na deze data inschrijven kan zolang er plaats is.
 
Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via mail (ibo@assenede.be) of ter 
plaatse in de 4 IBO’s. 

Let op! 
• Inschrijven kan enkel indien alle voorgaande 

facturen zijn betaald! 
• Ouders die voordien nog geen gebruik maakten 

van het IBO, dienen vóór deze inschrijvingsperio-
de contact op te nemen met de coördinator. 

• Na inschrijving kan enkel geannuleerd worden bij 
ziekte. Terugbetaling kan enkel mits het voorleg-

gen van een doktersattest (voor ziekte van ouders 
of kind).

2. Vooropvang Speelplein Sloeberslot  
(IBO Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo)
De inschrijving van de vooropvang van Speelplein 
Sloeberslot verloopt op dezelfde wijze als voor de 
Vakantiewerking in Bassevelde en Assenede (punt 1). 
Kinderen die naar het speelplein gaan hebben hier 
voorrang.

3. Opvang voor en na de sportkampen en Speelplein 
Oranje (IBO Assenede)
Sportkampen 
Wie gebruik wil maken van de opvang voor of na de 
sportkampen kan dit aanduiden op het document 
dat je bij de bevestiging van je inschrijving van het 
sportkamp ontvangt.   
Speelpleinwerking Oranje 
Wie gebruik wil maken van de opvang voor of na 
Speelplein Oranje geeft best een seintje aan de 
coördinator van IBO via bovenstaande contactge-
gevens. Inschrijven via de inschrijvingsformulieren 
is niet verplicht. Je kan dus beslissen tot de dag 
voordien! Let op: dit geldt niet voor wie naar speel-
plein Sloeberslot komt in Bassevelde, Boekhoute 
of Oosteeklo. Daarvoor moet wel op voorhand 
ingeschreven zijn.

4. Wildcards
Iedereen die zich inschrijft voor de vakantiewerking 
of de vooropvang van Speelplein Sloeberslot krijgt 2 
‘wildcards’. Daarmee kunnen 2 opvangdagen worden 
geannuleerd voor onverwachte activiteiten met 
terugbetaling van de opvang. 

De kaarten vul je in en bezorg je aan de begeleiders. 
Een wildcard is geldig voor één opvangdag, ongeacht 
de duur. Annuleren kan in dit geval tot 1 dag op 
voorhand.
 
 • BETALING •

1. Vakantiewerking (Bassevelde – Assenede) 
De vakantiewerking wordt vooraf betaald via factuur. 
De inschrijving is pas definitief na betaling. 

Tarieven: 
- Minder dan 3 uren: 4,91 euro 
- Tussen 3 uren en 6 uren: 7,39 euro 
- Meer dan 6 uren: 14,58 euro 

2. Vooropvang Speelplein Sloeberslot (Bassevelde, 
Boekhoute en Oosteeklo)
Wie gebruik maakt van de vooropvang voor Speel-
plein Sloeberslot betaalt ook vooraf via factuur. Het 
bedrag voor vooropvang bedraagt maximaal 7,39 
euro. 

3. Opvang voor en na de sportkampen en Speelplein 
Oranje (IBO Assenede)
Deze kosten worden na de kampen en de speelplein-
werking gefactureerd. 
Tarief: 0,97 euro per begonnen half uur.

4. Uitstap naar Puyenbroeck
Voor de uitstap naar Puyenbroeck betaal je 5,00 
euro per kind extra voor de bus. Deze extra kosten 
komen bovenop de normale kostprijs en worden na 
de vakantie gefactureerd. 

IBO

ZomerZomergazetgazetFlo & Floerke’sFlo & Floerke’sCentraal inschrijvingsmoment sport- en themakampen
Op dinsdag 28.04.2020 organiseren we voor de sport– en themakampen een centraal inschrijvingsmoment.

→ Wanneer?
Inschrijven kan vanaf dinsdag 28 april 2020 vanaf 18.30 uur.
Inschrijvingen die vóór dit tijdstip bezorgd worden zijn niet geldig. 

→ Hoe inschrijven?
Er zijn 2 opties: 
• Of je schrijft je in via de website vanaf 28.04.2020 vanaf 18.30 uur: www.assenede.be
• Of je komt persoonlijk langs in de Bijenkorf (foyer) op 28.04.2020 tussen 18.30 en 19.00 uur, met het reeds 

ingevulde inschrijvingsformulier, terug te vinden op de website.
Opgelet! Wie niet goed met de computer kan werken kan het inschrijvingsformulier ophalen bij de dienst Vrije 
Tijd in de Bibliotheek of bij de Sportdienst in de sporthal.
Je kan ons ook opbellen met de vraag om je dit via mail of de post te bezorgen.

→ Inschrijven na het centraal inschrijvingsmoment
Vanaf 29.04.2020 kan je verder inschrijven via www. assenede.be of je kan het inschrijvingsformulier binnen 
brengen bij de dienst Vrije Tijd in de Bibliotheek, Kapelledreef 2, 9960 Assenede of bij de Sportdienst in de 
sporthal. 
Openingsuren van de dienst Vrije Tijd en Sportdienst: 
• maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
• dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 18.45 uur. 
• woensdag van 14.00 tot 16.00 uur

Contact:
Dienst Vrije Tijd - 09 218 78 95
Sportdienst - 09 218 78 98

Alle inschrijvingen worden chronologisch behandeld. Er wordt niet gewerkt met voorrang.

→ Verloop inschrijvingsprocedure
• Indien je inschrijft op het centraal inschrijvingsmoment ontvang je vóór 06.05.2020 een mail waarin staat 

of jouw zoon of dochter ingeschreven is voor het kamp. 
• Indien jouw zoon of dochter niet is ingeschreven komt hij of zij op de wachtlijst terecht. Om de kwaliteit van 

onze kampen te garanderen wordt het aantal plaatsen per kamp beperkt. Er wordt hier niet van afgeweken.
• Indien jouw zoon of dochter is ingeschreven ontvang je 

• een bevestigingsbrief met alle gegevens voor het kamp en de betaling
• een document voor opvang voor en na het kamp
• een infofiche en medische fiche die je kan invullen voor alle kampen. Kopieer de fiche gerust!

• Je hebt tijd om te betalen én het ingevulde formulier voor opvang en medische fiche terug te bezorgen tot 
uiterlijk 15.05.2020. Wie op dat moment niet betaald heeft of de formulieren niet terugbezorgde is NIET 
ingeschreven.

• Formulieren voor de opvang en de infofiche kan je mailen via vrijetijd@assenede.be of per post 
terugbezorgen.

Goed om weten
INFO en MEDISCHE FICHE
Voor aanvang van de sport- en themakampen of bij het eerste bezoek aan het speelplein vragen wij om een 
infofiche en een medische fiche in te vullen. 
• Bij Speelplein Oranje gebeurt dit online. 
• Op de sport- en themakampen en Speelplein Sloeberslot wordt gewerkt met dezelfde formulieren. Je 

ontvangt deze formulieren bij bevestiging van de inschrijving van de kampen of je kan het downloaden 
op de gemeentelijke website www.assenede.be.   

Je kan het formulier gerust kopiëren en op deze manier indienen bij de dienst Vrije Tijd of je kan het meebrengen 
op de eerste dag dat jullie naar Speelplein Sloeberslot komen. Het invullen van de formulieren zijn verplicht en 
noodzakelijk. Enkel op deze manier kan de begeleiding jouw zoon of dochter op correcte wijze een heel fijne 
vakantie bezorgen.   

DE EERSTE KEER 
Wij vragen aan de ouders om mee te komen de eerste keer dat jouw kind naar één van de vakantie-initiatieven 
komt. Zo kunnen de nodige vragen gesteld worden maar is meteen ook alle administratie (infofiche,  medische 
fiche, toestemming alleen naar huis, contactgegevens,…) in orde. 

UiTPAS: DÉ SPAAR - EN VOORDEELKAART!
Je hebt het ongetwijfeld al opgemerkt in deze Zomergazet: de UiTPAS biedt tal van mogelijkheden! 
Voor wie nog geen UiTPAS in zijn bezit heeft: rep je naar de dienst Vrije Tijd of naar de Bib in de Kapelledreef 
2! Daar kan je deze kaart kopen. Vergeet je identiteitskaart niet mee te brengen. (Opgelet: voor de UiTPAS met 
kansentarief ga je best naar het gemeentehuis of het LDC De Piramide in de Moestuinstraat 22)
→ Wat kost het ? 
Voor kinderen en jongeren tot 26 jaar betaal je slechts 2 euro. 
Heb je een beperkt inkomen? Dan betaal je 1 euro. 
→ Wat kan je ermee doen? 
Met de UiTPAS kan je véél punten sparen. Overal waar je het logo ziet staan in deze Zomergazet kan je jouw 
kaart gebruiken. Je zal zien, dat is heel wat! Het enige wat je moet doen is je kaart tonen bij het begin van de 
activiteit of je UiTPASnummer op voorhand doorgeven bij de inschrijving.
Deze punten kan je dan omruilen voor iets leuk! Dat kan korting zijn of een gratis  activiteit of wie weet kan je 
ze ook omruilen voor een massage van de moni’s of voor iets lekkers? Je kan het soms zo gek niet bedenken.
Je verdient de aankoopprijs dubbel en dik terug, want zonder al 1 punt gespaard te hebben val je al in de 
prijzen! Dit zijn de welkomstvoordelen! Zoals bijvoorbeeld de gratis namiddag op Speelplein Sloeberslot.

Wil je graag meer weten hierover en kijken wat de UiTPAS (ook naast de zomer) in petto heeft? 
Neem dan eens een kijkje op www.uitinhetmeetjesland.be en klik op UiTPAS.
Nog vragen? Contacteer dienst Vrije Tijd.
09 341 90 80
uitpas@assenede.be

WIST JE DAT 
… er opnieuw een kleurwedstrijd is? In de Belleman van juni én op de verschillende vakantie-initiatieven vind 
je de kleurplaat van de kleurwedstrijd terug. Kleur de kleurplaat in en bezorg ze op het speelplein, IBO, de 
sport- of themakampen. Indienen kan tot eind augustus! De winnaar krijgt een mooie prijs die we naar de klas 
brengen samen met een cadeautje voor alle klasgenoten!
… de meeste ziekenfondsen tussenkomst voorzien voor jeugd- en sportactiviteiten of vakantieopvang? Vraag 
het zeker eens na bij je ziekenfonds en breng je formulier binnen op de jeugddienst, sportdienst, IBO of het 
speelplein! 
… er een fiscaal attest wordt opgemaakt per activiteit? De attesten worden in het voorjaar van volgend jaar 
aan u bezorgd per post. Gelieve de naam- en adresgegevens van de ouder waarbij uw zoon of dochter fiscaal 
ten laste is daarom door te geven bij inschrijving. 
… we altijd openstaan voor feedback: we horen graag wat goed gaat (wie niet?) of wat beter kan! Heb je 
bedenkingen, tips, nieuwe ideeën, … aarzel dan niet om de verantwoordelijke te contacteren!
… we nog op zoek zijn naar leuke moni’s. Heb jij een droombabysit of een coole neef of nicht? Misschien willen 
ze jou ook wel animeren op het speelplein, een sportkamp, … Laat het ons weten!

puzzel mee!
WOORDZOEKER

kleur mee!

Flo & Floerke’s Zomergazet 2020 is een uitgave van Gemeente Assenede.
V.U. Philippe De Coninck, Dorp 69-71 9968 Bassevelde

Redactie: Dienst Vrije Tijd  // Lay-out: Rman
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Vind jij alle verborgen woorden?



 • AANBOD •

SPEELPLEINWERKING = 
samen spelen, ravotten, waanzinnig gek doen, 
plezier maken met heel veel leuke kindjes en de 
dolenthousiaste animatorenploeg!

 • CONTACTGEGEVENS • 

Dienst Vrije Tijd 
 09 218 78 95
 speelplein@assenede.be 
 www.assenede.be
 /speelpleinsloeberslot

 • VOOR WIE, WAAR, WANNEER • 

→ Voor wie?
Kinderen die geboren zijn in 2008, in 2015 en alle 
jaren daartussen!
 
→ Waar? 
BASSEVELDE: De Duizendpoot, Nieuwe Boekhou-
testraat 26 
BOEKHOUTE: Het Anker, Boekhoutedorp 3 
OOSTEEKLO: Ter Walle, Stroomstraat 8
 
→ Wanneer? 
• Maandag 06.07.2020 t.e.m. vrijdag 24.07.2020, 

behalve op dinsdag 21.07.2020
• Maandag 03.08.2020 t.e.m. vrijdag 21.08.2020

Welkom van 13.30 tot 18.30 uur! Inschrijven kan 
tussen 13.30 en 14.00 uur, afhalen kan van 17.00 tot 
18.30 uur. We vragen aan alle ouders om de eerste 
dag van het speelplein even tot bij de hoofdmoni te 
komen zodat de administratie in orde kan gebracht 
worden.

→ Let op
Van maandag 27.07.2020 t.e.m. vrijdag 31.07.2020 
is er GEEN speelplein. Je kan wel gaan ravotten op 
Speelplein Oranje in Assenede. 

 • IBO + SPEELPLEIN SLOEBERSLOT = DUBBELE FUN! •

Wie ’s middags naar het speelplein wil komen kan in 
de voormiddag al vanaf 7.00 uur terecht in het IBO 
van de eigen deelgemeente. De medewerkers van 
IBO brengen je naar het speelplein om 13.30 uur! 
 
→ Let op 
• In Oosteeklo en Boekhoute is er enkel IBO op de 

dagen dat er ook Speelplein Sloeberslot is. 
• Deze regeling vervalt bij sluiting van IBO:

 » Tijdens de collectieve sluiting van IBO van 
20.07.2020 t.e.m. 02.08.2020 

• Voor IBO moet je vooraf wél inschrijven, zie info 
IBO! De bijkomende kosten voor IBO worden 
vooraf gefactureerd. Betaald = ingeschreven.

 • OP ZWIER •

Speelplein Sloeberslot op zwier! In je speelpleina-
genda kan je 2 speciale dagen aankruisen want…

Op vrijdag 17.07.2020 trekken we er een volledige 
dag op uit! Dan gaan we op uitstap naar Puyen-
broeck! 
• We leven ons uit op de speeltuin en gaan zwem-

men in het supercoole zwembad van Puyen-
broeck! Vergeet je zwemkledij en lunchpakket 
niet!

• Welkom op het speelplein tussen 8.00 en 8.15 uur. 
De bus vertrekt stipt om 8.30 uur! Terug op het 
speelplein tussen 17.00 en 17.30 uur.   

• De bus haalt alle kinderen per plein op en brengt 
iedereen terug naar het eigen speelplein!

• Voor deze uitstap betaal je 6 euro!

Op vrijdag 21.08.2020  organiseren we i.s.m. Speel-
plein Oranje ‘SLOTFEEST’!
• We sluiten de zomer af met een groot slotevent 

in jeugd- en sportdomein Ter Walle in Oosteeklo 
(Stroomstraat 8)!

• Wat kan je verwachten? Een middag vol verassin-
gen en tal van verschillende workshops. 

• De kinderen worden opgehaald per speelplein 
met de bus en naar Ter Walle in Oosteeklo ge-
bracht. Afspraken voor de verschillende speel-
pleinen:

 » Speelplein Oranje: aanwezig om 12.30 uur, 

bus vertrekt stipt om 12.45 uur
 » Speelplein Boekhoute: aanwezig om 12.45 uur, 
bus vertrekt stipt om 13.00 uur
 » Speelplein Bassevelde: aanwezig om 13.00, 
bus vertrekt stipt om 13.15 uur

• Kinderen van Speelplein Sloeberslot in Oosteeklo 
kunnen zoals andere dagen terecht op het speel-
plein vanaf 13.30 uur. 

• Alle kinderen (Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, 
Assenede) worden afgehaald door hun ouders in 
Oosteeklo. Dit kan tussen 17.00 uur en 17.30 uur.

• Voor dit evenement betaal je 6 euro.

 • INSCHRIJVEN •

1. Een gewone speelpleindag
Inschrijven vooraf is niet nodig! We vragen wel aan 
alle ouders om even mee te komen de eerste dag 
dat hun zoon of dochter naar het speelplein komt. 
Zo kunnen de nodige afspraken gemaakt worden 
en kan de infofiche met o.a. medische gegevens 
ingevuld worden. Meer info over de infofiche vind je 
achteraan in dit boekje.

2. IBO + speelplein
Kies je voor de combinatie speelplein – IBO, dan 
moet je voor IBO wel vooraf inschrijven. Kinderen 
die naar het speelplein gaan, krijgen voorrang bij 
inschrijving IBO. Alle info vind je eerder in deze 
Zomergazet bij ‘IBO’.  

3. Op zwier
Voor de uitstappen op 17.07.2020 en 21.08.2020 moet 
je wel inschrijven en betalen op voorhand. De plaat-
sen op onze bus zijn beperkt dus snel inschrijven = 
de boodschap!
Inschrijven en betalen kan vanaf de start van de 
zomer bij de hoofdmoni op het plein. Je inschrijving 
is pas definitief bij betaling.

 • BETALING •

1. Een gewone speelpleindag
De betaling voor het speelplein gebeurt de dag zelf.
Voor een fantastische middag speelplezier (incl. 
drankje, koek en verzekering) betaal je:
• 3 euro 
• 2 euro voor het tweede kind van hetzelfde gezin 

• 1,5 euro vanaf het derde kind van hetzelfde gezin
• 0,75 euro kansentarief met de UiTPAS

Je UiTPAS geeft recht op 1 gratis middag 
speelplein als welkomstvoordeel. 
+ Je kan ook punten omruilen voor een gratis 
middag speelplein = 10 punten.
Meer info over de UiTPAS vind je terug op de 
laatste pagina! 

2. IBO + speelplein
De kosten van de vooropvang van IBO worden apart 
verrekend via factuur. Alle info vind je eerder in 
deze Zomergazet bij ‘IBO’. Wie IBO en speelplein 
combineert mag het geld voor het speelplein aan de 
begeleiding van IBO geven. Graag gepast betalen! 

3. Op zwier
De kostprijs van onze ‘Op zwier’-dagen 17.07.2020 en 
21.08.2020 is 6 euro per kind. De korting vanaf het 
2de kind wordt niet toegepast bij uitstappen. Kan-
sentarief met de UiTPAS is wel mogelijk (1,50 euro). 
Inschrijven en betalen kan vooraf bij de hoofdmoni 
van jouw plein vanaf de start van de speelpleinzo-
mer. 

Met je UiTPAS kan je punten omruilen voor 
een gratis uitstap = 15 punten

SPEELPLEIN
SLOEBERSLOT

 • AANBOD •

Het speelplein van Oranje is een inclusieve werking. 
Sinds jaar en dag spelen kinderen met en zonder 
beperking er samen. Voor kinderen met een grotere 
zorgbehoefte voorzien we extra ondersteuning. 
Indien nodig kan dit zelfs onder de vorm van indivi-
duele begeleiding. Zo kan echt iedereen terecht op 
ons speelplein! Een enthousiaste ploeg animatoren 
staat elke dag klaar om iedereen een fantastische 
dag te bezorgen!

 • CONTACTGEGEVENS • 

Vrijetijdspunt Oranje vzw
 050 47 25 90
 speelplein@oranje.be 
 www.vrijetijdspunt.com
 /vrijetijdspunt 

 • VOOR WIE, WAAR, WANNEER • 

→ Voor wie?
Kinderen die geboren zijn in 2005, 2016 of alle jaren 
daartussen! 
Kinderen met een beperking zijn welkom tot ze geen 
school meer lopen. 
 
→ Waar? 
VBS ‘t Ooievaarsnest, Leegstraat 17B, 9960 ASSENEDE
 
→ Wanneer? 
• Woensdag 01.07.2020 t.e.m. vrijdag 03.07.2020
• Maandag 06.07.2020 t.e.m. vrijdag 17.07.2020
• Maandag 27.07.2020 t.e.m. vrijdag 14.08.2020

Hoe ziet een gewone speelplein dag eruit?
Start: 8.00 uur - Einde: 17.30 uur
8.00 - 10.00 uur: mogelijkheid om in te schrijven + 
vrij spel
10.00 - 12.00 uur: speelplein
12.00 - 14.00 uur: kinderen kunnen afgehaald worden 
+ mogelijkheid om kinderen in te schrijven voor een 
halve dag speelplein
14.00 - 16.00 uur: speelplein
16.00 - 17.30 uur: kinderen kunnen afgehaald worden 

+ vrij spel
Wie voor 8.00 uur of na 17.30 uur nog opvang zoekt 
kan terecht bij IBO ‘t Kreekje! 
Dit kan niet tijdens het collectief verlof van IBO van 
maandag 20.07.2020 t.e.m. vrijdag 31.07.2020. Neem 
gerust even contact met de coördinator van IBO om 
af te spreken. Contactgegevens zijn te vinden bij 
‘IBO’ eerder in deze Zomergazet.

→ Let op
Maandag 20.07.2020 t.e.m. vrijdag 24.07.2020 is er GEEN 
speelplein!

• OP ZWIER •

Wekelijks is er een uitstap gepland. De uitstappen 
kan je bekijken op onze website www.vrijetijdspunt.
com . Deze worden ook duidelijk vermeld op het 
speelplein.

De extra kosten voor de uitstappen worden apart 
gefactureerd. Het speelplein staat zelf in voor het 
vervoer van en naar de locatie van de uitstap. De 
prijs van een uitstap wordt de week voor de uitstap 
op het speelplein zelf meegedeeld. Vraag ernaar bij 
je aanmelding bij de administratie!

Kinderen die niet meegaan op uitstap of slechts een 
halve dag komen kunnen die dag gewoon op het 
speelplein terecht.

Als afsluiter deze zomer gaan speelplein Oranje en 
Speelplein Sloeberslot samen op zwier! Dit is op 
vrijdag 21.08.2020, meer info kan je terugvinden 
onder de rubriek speelplein Sloeberslot ‘Op zwier’. 
Er zal ook nog een aparte brief voorzien worden in 
juli 2020 om je hiervoor in te schrijven.

 • INSCHRIJVEN •

1. Inschrijven op het speelplein 
Vooraf inschrijven is enkel noodzakelijk voor kinderen 
die een extra ondersteuningsnood vragen. Is dit 
niet het geval dan kan je je ’s morgens of ’s middags 
gewoon aanmelden aan de administratie op het 
speelplein om in te schrijven!  

2. Extra ondersteuningsnood
• Telefonisch inschrijfmoment op woensdag 

01.04.2020 tussen 17.00 uur en 19.00 uur.
• Vanaf 24.04.2020 kan inschrijven enkel nog via 

de inschrijfstrook in het Magazine (tijdschrift 
Vrijetijdspunt) of via e-mail.

• Je ontvangt een bevestigingsmail of je zoon/
dochter al dan niet ingeschreven is.

• We vragen aan de ouders om even mee te komen 
op de eerste dag dat hun zoon of dochter naar 
het speelplein komt. Zo kunnen de nodige afspra-
ken gemaakt worden.

Let op! Beperkte plaatsen!
Wij voorzien 10 plaatsen voor kinderen met een 
individuele ondersteuningsnood. Schrijf dus zo snel 
mogelijk in. Ben je niet bij de 10 eerste inschrijvin-
gen dan kom je terecht op de wachtlijst. Zodra er 
een plaatsje vrij is nemen we contact met je op. 

3. IBO + Speelplein Oranje
Als je Speelplein Oranje en IBO combineert, willen 
we vragen om dit vooraf te melden bij de coördina-
tor van IBO. Inschrijven via de inschrijvingsformu-
lieren is niet nodig bij voor- en na-opvang speel-
pleinwerking Oranje. Je kan dus tot de dag vooraf 
beslissen!

 • BETALING •

1. Een gewone speelpleindag
• De betaling gebeurt achteraf via factuur.
• Voor een fantastische middag speelplezier (incl. 

drankje, koek en verzekering) betaal je: 
- 3 euro voor een halve dag  (0,75 euro kansenta-
rief met UiTPAS) 
- 6 euro voor een volledige dag (1,50 euro kan-
sentarief met UiTPAS) 
- Vanaf het derde kind van hetzelfde gezin betaal 
je de helft van de prijs.

Hou je van verrassingen? Spaar dan zeker 
voldoende punten met je UiTPAS!
Als je 8 punten omruilt krijg je een ‘verras-
singsdag’ van de  moni’s!

2. Op zwier
Uitstappen worden apart gefactureerd en komen 
bovenop de basisprijs.

3. IBO + Speelplein Oranje
Voor- en na-opvang van het speelplein kost 0,97 
euro per begonnen half uur. Het IBO bezorgt je hier-
voor een aparte factuur.

SPEELPLEIN
ORANJE

 • AANBOD •
 
→ Kleuters

Juli: Pieter konijn  
Elke dag wordt gestart met een flinke opwarming. We 
maken gekke sprongen in het konijnenbos, er staat 
een klimspel op het programma, bal- en estafet-
tespelen, een avontuurlijke bewegingsloop met 
Pieter,… Kortom, een actieve sportweek!

Augustus: Olympische kleuterspelen
Kleuters uit alle gemeenten zijn welkom op onze 
Olympische kleuterspelen! Al spelende leren we ver-
schillende disciplines zoals hoogspringen, horden-
lopen, balspelen,… Op het einde van het sportkamp 
eren we alle atleten!

→ Lagere school 

Juli: New Games
Tijdens dit sportkamp haal je de Robin Hood in jezelf 
naar boven. Tijdens Archery tag is er in no time een 
heuse veldslag. Naast Archery tag is er ook plaats 
voor Spikeball. Een vernieuwend en sportief weekje!

Augustus: Olympic Games
We organiseren onze eigen Olympische Spelen en 
nemen elke dag deel aan verschillende sportwedstrij-
den. Bovendien organiseren we op donderdag een 
BMX-wedstrijd op het parcours van de Blaarmeersen. 
Alle scores worden genoteerd en we kronen 1 land tot 
kampioen van Tokio 2020. Wie krijgt de titel ‘Olympi-
sche kampioen van Assenede’?

 • CONTACTGEGEVENS • 

Sportdienst
 09 218 78 98
 sport@assenede.be 
 www.assenede.be
 /dienstvrijetijdassenede

 • VOOR WIE, WAAR, WANNEER • 

→ Voor wie?
Er zijn sportkampen voor kleuters (3 dagen) en 
kinderen van de lagere school (5 dagen). 
→ Let op 
• Kinderen die nog naar het eerste leerjaar moeten 

gaan, horen bij de kleuters. 
• De minimumleeftijd voor de kleutersportkampen 

is 3 jaar.
→ Waar? 
Sporthal Assenede, Kapelledreef 4 9960 Assenede
→ Wanneer? 
Sportkamp kleuters
• JULI: 06.07.2020 t.e.m. 08.07.2020

• AUGUSTUS: 24.08.2020 t.e.m. 26.08.2020
Sportkamp lager
• JULI: 06.07.2020 t.e.m. 10.07.2020
• AUGUSTUS:  24.08.2020 t.e.m. 28.08.2020

We starten om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur. 
→ Opvang voor en na het kamp
Er is mogelijkheid tot opvang voor of na het kamp 
in IBO ’t Kreekje, Leegstraat 22 in Assenede. De 
kinderen gaan onder begeleiding heen en terug naar 
het sportkamp. 
Apart inschrijven voor de opvang is niet nodig. Je kan 
via het formulier dat je ontvangt bij de bevestiging 
van je inschrijving van het sportkamp doorgeven 
wanneer je gebruik wenst de maken van de voor- of 
na-opvang. 
Kinderen die nog niet gekend zijn bij de opvang 
moeten wel op voorhand hun gegevens doorgeven 
aan IBO. De contactgegevens vind je eerder in deze 
gazet onder het luikje ‘IBO’.

 • INSCHRIJVEN •

Inschrijven kan vanaf het centraal inschrijvingsmo-
ment op dinsdag 28 april 2020 om 18.30 uur online 
via www.assenede.be OF op papier in Gemeen-
schapscentrum de Bijenkorf, Sportstraat 4.
→ Opgelet! 
Wie niet online wenst in te schrijven via de website 
kan het inschrijvingsformulier komen ophalen bij de 
dienst Vrije Tijd in de Bibliotheek of bij de sport-
dienst in de sporthal.
Je kan ons ook opbellen met de vraag om je dit via 
mail of de post te bezorgen.

Meer info verder in deze Zomergazet.

 • BETALING •
1. Kostprijs
• Kleuterportkamp ‘Pieter konijn’ 

06.07.2020 – 08.07.2020: 48 euro 
• Kleutersportkamp ‘Olympische kleuterspelen’ 

24.08.2020 – 26.08.2020: 48 euro 
• Sportkamp lagere school ‘New Games’ 

06.07.2020 – 10.07.2020: 66 euro 
• Sportkamp lagere school ‘Olympic Games’ 

24.08.2020 – 28.08.2020: 81 euro
 
→ Let op 
Niet-inwoners betalen € 5,00 meer per inschrijving. 
Vanaf het derde kind krijgt u een korting van € 3,00.
In de prijzen zijn de huurprijzen voor het materiaal, 
toegangsgeld activiteiten (BMX piste), vervoer naar 
Blaarmeersen en verzekering inbegrepen.

2. Hoe betalen?
De betaling gebeurt voor aanvang van het kamp, 
via overschrijving. De concrete gegevens ontvang 
je in een bevestigingsmail die je na inschrijving zal 
ontvangen van de sportdienst.

3. IBO + sportkamp
Voor- en na-opvang van het speelplein kost 0,97 
euro per begonnen half uur. Het IBO bezorgt je hier-
voor een aparte factuur.

SPORTKAMPEN

 • AANBOD •

De jungle, wat is dat eigenlijk voor een plaats? Welke 
dieren wonen er allemaal? Zou daar water of zand 
zijn? Of neen, misschien wel een moeras! Ga een 
volledige week met ons mee, dan kom je hier alles 
over te weten! Maar opgepast…. wat ritselt er daar 
achter die struik? 

 • CONTACTGEGEVENS • 

Dienst Vrije Tijd
 09 218 78 95
 vrijetijd@assenede.be 
 www.assenede.be
 /dienstvrijetijdassenede

 • VOOR WIE, WAAR, WANNEER • 

→ Voor wie?
Kinderen die geboren zijn in 2014, 2017 of de jaren 
daartussen! 
→ Waar? 
Jeugd- en sportdomein Ter Walle, Stroomstraat 8, 
9968 Oosteeklo
→ Wanneer? 
Woensdag 01.07.2020 – vrijdag 03.07.2020
Start: 9.00 uur - Einde: 16.00 uur.
→ Opvang voor en na het kamp
Wij voorzien gratis opvang ter plaatse van 7.45 tot 
17.15 uur. Inschrijven hiervoor kan via het formu-
lier dat je zal ontvangen bij de bevestiging van je 
inschrijving.

THEMAKAMP
DOOR DE JUNGLE

 • INSCHRIJVEN •

Inschrijven kan vanaf het centraal inschrijvingsmo-
ment op dinsdag 28 april 2020 om 18.30 uur, in Ge-
meenschapscentrum de Bijenkorf, Sportstraat 4, OF 
op hetzelfde moment online via www.assenede.be .
Meer info verder in deze Zomergazet.

 • BETALING •

1. Kostprijs
Voor dit nooit-meer-te-vergeten kamp (incl. verzeke-
ring) betaal je:
• 65 euro 
• 55 euro vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin
• 16,25 euro kansentarief met je UiTPAS

2. Hoe betalen?
De betaling gebeurt voor aanvang van het kamp, 
via overschrijving. De concrete gegevens ontvangt 
u in een bevestigingsmail die u na inschrijving zal 
ontvangen.

Heb je op het moment van de inschrijving 
voldoende punten op je UiTPAS? 
Dan kan je 10 euro  korting krijgen = 15 
punten. Vergeet dit niet te vermelden bij je 
inschrijving. 

3. Opvang voor en na het kamp
Er worden geen extra kosten aangerekend voor de 
opvang ter plaatse voor en na het kamp.


