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Corona
• Draag een mondmasker wanneer u uw kind afzet/ophaalt, bij voor-
keur door dezelfde persoon, en houdt afstand.

• Gelieve uw kind thuis te houden als hij/zij ziekteverschijnselen 
vertoont.

• Handontsmetting wordt voorzien.

• Indien Kleuterkriebels, Speelkriebels of Beweegkriebels niet kan 
doorgaan o.w.v. de Corona-maatregelen krijgt u het inschrijvings-
geld integraal terugbetaald.

• Eén week voor de geplande activiteiten wordt er een mail ver-
stuurd met praktische informatie en de Corona-maatregelen die op 
dat ogenblik van kracht zijn.
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De Kleuterkriebels, Speelkriebels en Beweegkriebels hebben weer een 
supertof programma in elkaar gepuzzeld. Markeer dinsdag 27 april in je 
agenda want vanaf 9 uur gaan de inschrijvingen van start.

VAKANTIEKRIEBELS 2021

PRAKTISCHE INFORMATIE:
De vakantiekriebels worden onderverdeeld in drie categorieën:
• KLEUTERKRIEBELS: opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 
  6 jaar (kleuters)
• SPEELKRIEBELS: opvang van kinderen tussen 7 jaar (eerste leerjaar   
   gepasseerd) en 12 jaar 
• BEWEEGKRIEBELS: sportkampen

Kleuterkriebels en speelkriebels 
staan open voor alle kinderen van 
kleuter - en lager onderwijs die in 
Hemiksem wonen en/of er naar 
school gaan.

Er worden elke dag activiteiten 
aangeboden van 9u tot 12u en van 
13u tot 16u. 

Er kan dagelijks ingeschreven worden 
voor een hele of voor een halve dag. 

Vooropvang: 7.15u - 9u.
Na-opvang: 16u - 18u.
Het kind kan ‘s middags opgehaald of 
afgezet worden tussen 12u en 13u. 

Sluitingsdagen:
- Woensdag 21 juli
- Woensdag 25 augustus 
  t.e.m. dinsdag 31 augustus

Beweegkriebels staan open voor 
alle kinderen van kleuter- en lager 
onderwijs die in Hemiksem wonen. 

REGISTREER JE ONLINE: 
Ga naar www.vrijetijdsdiensthemiksem.be en schrijf je in voor de Kleuter-
kriebels en Speelkriebels vanaf dinsdag 27 april vanaf 9u. 
Betaling gebeurd nadien via factuur.

VRAGEN? 
Kleuterkriebels: ‘t Merelhofke: 03 288 27 61 / bkomerelhofke@hemiksem.be
Speelkriebels: Vrijetijdsdienst: 03 288 26 92 / sim@hemiksem.be 
Beweegkriebels: Vrijetijdsdienst: 03 288 26 93 / thomas@hemiksem.be
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KLEUTERKRIEBELS

‘t Merelhofke, de plek waar kleuters tijdens de zomermaanden, kleuters 
mogen zijn! Kleuters beleven hier een toffe vakantie, in een warme en vei-
lige sfeer, in een niet-schoolse context. Wereldverkenning, verwondering, 
beleving, spontaniteit en zintuigelijke waarneming staan centraal.

WAT MOET JE WETEN OVER ‘T MERELHOFKE? 
Tijdens de zomermaanden kunnen er enkel kleuters terecht. Kinderen van 
lagere school gaan naar de Speelkriebels. Wij maken van iedere dag een 
feest! Plezier maken is een prioriteit, met als resultaat dat de kinderen zich 
goed en veilig voelen in ‘t Merelhofke. Wij gebruiken een vaste dagindeling, 
dit biedt het kind een vaste structuur. 

Bij het kiezen van de activiteiten denken wij aan kinderparticipatie. Hier-
voor betrekken wij de kinderen bij de uitvoering van hun eigen ideeën. 
De groepsruimten en de verschillende speelhoeken zijn gezellig ingericht, 
zodat de kinderen volop kunnen spelen, experimenteren en nog veel meer...
maar bovenal zichzelf kunnen zijn. 

Tijdens het vrij spel worden de kinderen gestimuleerd door de begeleiding 
tot het nemen van eigen initiatief, ter bevordering van hun zelfvertrouwen 
en zelfstandigheid.

Het aantal plaatsen per dag is beperkt, dus wacht niet tot de laatste dag om 
je kind in te schrijven.

MEEBRENGEN: 
• Drinkbus met water, fruit en/of koek in een snackdoosje, lunchpakket 
in brooddoos (hele dag).
• 1 doos papieren zakdoekjes + 1 doos vochtige doekjes.
• Eigen zonnecrème met vermelding van naam.
• Geen eigen speelgoed meebrengen.

.

Zie afspraken pagina 18
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KLEUTERKRIEBELS

Woehoe, vakantie! We vliegen de vakantie in en ontdekken 
wat er leeft in en rond ‘t Merelhofke. Wie durft er mee op in-
sectenjacht? Welke bloemetjes bloeien er vlakbij? Deze week 
ontdekken we het allemaal! Daarnaast maken we zelf een vo-
gelvoederbakje en gaan we klimmen tussen de bomen.  En tot slot 
toveren we het abdijpark ook een dagje om tot een springkastelenfestival!

OPGELET! Op dinsdag 6 juli maken de oudste kleuters een uitstap naar het Tivoli-park. Het 
is die dag enkel mogelijk om in te schrijven voor een volledige dag.
Geef je kleuter een drinkbus met water, lunchpakket in brooddoos, fruit en koek mee in een 
stevige rugzak en voorzie aangepaste kledij en schoenen.

Inpakken à la Christo, schilderen à la Magritte of ‘spatten’ à la Pollack. Deze week kan 
het allemaal want we gaan onze creatieve kant in het licht zetten! We gaan aan de slag 
met recyclage materiaal, we boetseren de mooiste kunstwerken met klei en we doen 
de zotste dingen met verf. 

Ook de kinderen die graag actief bezig zijn, komen deze week aan hun trekken want de poli-
tie schakelt onze hulp in om gestolen kunstwerken terug te vinden. Houdt de dief!

We springen de week actief in want we krijgen weer bezoek 
van verschillende kleurrijke springkastelen! Daarnaast ontdek-
ken we de vele emoji’s. Dit doen we op verschillende manieren: 
we maken een emoji speurtocht, we spelen een emoji-balspel en we 
gaan creatief aan de slag met emoji’s. Na deze week kunnen jullie ze zeker allemaal!

We brengen deze week ook een bezoekje aan de bibliotheek. De medewerkers hebben 
daar een leuk spel voor ons uitgewerkt!

OPGELET! Woensdag 21 juli zijn er GEEN kleuterkriebels!

Donderdag 1 t.e.m. vrijdag 9 juli:
      Natuur(lijk) spelen wij!

Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli:
      Kunstig spelen

Maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 juli:
      Emoji
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KLEUTERKRIEBELS

Afgelopen weekend zijn de Olympische Spelen gestart in Tokyo. 
We organiseren deze week onze eigen kleuterkriebels-olympische-spelen!
We starten met een bezoekje aan de markt van Schelle zodat we een gezonde snack kunnen 
maken met en voor onze sportieve kleuters. We leren verschillende sporten beter kennen: 
atletiek, boogschieten, wielrennen, en zoveel meer. De week sluiten we af met een echte 
sluitceremonie en medaille uitreiking. Op woensdag 28 juli houden we een dag op wieltjes. 
Je kleuter mag dan een eigen step, rolschaatsen, skateboard, loopfiets of fiets meebrengen. 

OPGELET! Zorg dat deze zeker gelabeld zijn met de naam van je kleuter.

We kruipen in onze zelfgemaakte spaceshuttle en trekken de ruimte in. Ruimte-quiz, 
ruimte-memory, ruimte-bingo. Deze week kan het allemaal!
Daarnaast proberen we ook zelf te springen tot aan de sterren op de enige echte springkas-
telen en krijgen we bezoek van volkssterrenwacht Urania.

We dompelen ons helemaal onder in de wondere waterwereld en leren wat er boven, 
onder en in het water leeft. Als het goed weer is, spelen we ook waterspelletjes en 
maken we misschien zelfs ons eigen aquarium!
We krijgen deze week ook bezoek van de brandweer en ontdekken waarom water zo belangrijk is.

De laatste periode van de kleuterkriebels begint, maar niet 
getreurd want voor ons begint het grootste avontuur pas echt! 
We vertrekken op wereldreis; dus pak je boarding pass en stap 
maar in ons vliegtuig. We maken kennis met de verschillende lan-
den en hun typische eten, dansstijlen, muziekinstrumenten, en zo veel meer! 
Daarnaast veranderen we het abdijplein nog een laatste keer in een springkastelenfestival 
en eindigen we vrijdag de week met een echte fuif!

Maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 juli:
      Olympische spelen

Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 augustus:
      Tussen sterren en planeten

Maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 augustus:
      De wondere waterwereld

Maandag 16 t.e.m. dinsdag 24 augustus:
      Muzikale wereldreis
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  SPEELKRIEBELS

Zit je in de lagere school van Hemiksem of ben je inwoner? Dan staan de 
Speelkriebels deze zomer voor je klaar vol met avontuur, sport, spel en 
creativiteit. Je zal er nieuwe vrienden en vriendinnen maken en nog zoveel 
meer. Door te spelen in groepsverband leer je de mogelijkheden van jezelf 
en van anderen te ontdekken. Er is ook ruimte voor vrij spel: gezelschaps-
spelen, strips lezen, voetballen,...

WAT MOET JE WETEN OVER SPEELKRIEBELS? 
Kinderen die het eerste leerjaar afgerond hebben t.e.m. het zesde leerjaar 
zijn welkom. Kleuters gaan naar de Kleuterkriebels. 

Het aantal plaatsen per dag is beperkt, dus wacht niet tot de laatste dag 
om je kind in te schrijven.

Sommige dagen staat er een uitstap gepland. Die dag kan je enkel inschrij-
ven voor een hele dag, en dus niet voor een halve dag. 

MEEBRENGEN: 
• Drinkbus met water, fruit en/of koek in een snackdoosje, lunchpakket   
   in brooddoos (hele dag).
• Eigen zonnecrème met vermelding van naam.
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SPEELKRIEBELS

De zomervakantie is gestart! Deze week dompelen we ons helemaal onder in de 
plaatselijke fauna en flora. Ben jij benieuwd welke bloemetjes en insecten er allemaal 
te bespeuren zijn rond onze speelpleinen? Kom dan mee met ons op ontdekking!

     NATUUR(LIJK) SPELEN WIJ! 

Donderdag 1 juli
De eerste dag gebruiken we om elkaar beter te leren kennen. Bovendien gaan we ook 
op ontdekking op en rond Depot Deluxe. Spannend!

Vrijdag 2 juli
In de voormiddag springen we letterlijk in het water want we gaan zwemmen in ons 
gemeentelijk zwembad. Vergeet dus zeker jullie zwemgerief niet. In de namiddag zul-
len we onze horizon wat verbreden en ontdekken we ook wat de natuur ons te bieden 
heeft in de ruimere omgeving van Depot Deluxe.

Maandag 5 juli
We springen de week enthousiast in want vandaag toveren we het plein voor de Abdij 
om tot een echt springkastelenparadijs!

Dinsdag 6 juli
Vandaag kan je enkel inschrijven voor een volledige dag want we gaan op daguitstap 
naar het Tivolipark in Mechelen. We gaan er de boerderijdieren leren kennen, maar 
ook de bijen en insecten, de verschillende planten. We trekken de natuur in! Draag 
aangepaste kledij en schoenen en steek je eten en drinken in een stevige rugzak.

Woensdag 7 juli
Wat denken jullie ervan om ook bij jullie thuis meer natuur te creëren? Vandaag knut-
selen we zelf een vogelhuisje. Dit kunnen jullie dan mee naar huis nemen en ophan-
gen in jullie tuin, op jullie terras, in de tuin bij oma en opa, enz. 

Donderdag 8 juli
Klim jij graag in bomen? Kan je goed je evenwicht behouden? Ben je een echte avon-
turier? Dan ben je vandaag aan het goede adres! Kan jij raden wat we gaan doen?

Vrijdag 9 juli
Vandaag gaan we op ontdekkingstocht in de gemeente op zoek naar groen! Wie 
weet vinden we nog wel verborgen pareltjes!
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SPEELKRIEBELS

Schilderen à la Magritte, inpakken à la Christo, spatten à la Pollack; deze week kan 
het allemaal! We zoeken de creatieve kant van elk van ons op. Schilder of teken jij 
graag, boetseer je liever, ben je een echte uitvinder, speel je graag toneel of maak je 
graag foto’s? Creativiteit is erg breed dus dringend tijd om eraan te beginnen!

Maandag 12 juli
Vandaag werken we met klei en gaan we ont-
dekken wat we daar allemaal mee kunnen doen! 
Wie weet kan je wel een mooi kunstwerkje mee 
naar huis nemen!

Dinsdag 13 juli
We trekken weer op pad dus inschrijven kan 
enkel voor een volledige dag. Aangepaste 
kledij en schoenen en een stevige rugzak zijn op-
nieuw onmisbaar voor ons volgende avontuur! 
We trekken naar het Middelheimpark waar we 
enerzijds onze portie cultuur kunnen opsnui-
ven, maar anderzijds ook ons volledig kunnen 
uitleven in het bos en in de speeltuin. Voor ieder 
wat wils dus!

Woensdag 14 juli
Theater, film en muziek: in Hollywood kan het 
allemaal! Vandaag leven we ons helemaal in de 
glitter en glamour van film- en muzieksterren. 

Donderdag 15 juli
Hoe word ik een uitvinder? Dat is de ultieme 
vraag die we ons vandaag stellen. Ook nu laten 
we onze creativiteit weer de vrije loop en wie 
weet kom jij wel met de nieuwste uitvinding op 
de proppen?

Vrijdag 16 juli
Vandaag gaan we aan de slag met recyclage 
materiaal. Heb jij thuis oude kranten of tijd-
schriften, wc-rolletjes, botervlootjes, kurkenstop-
pen, doosjes, enz. Neem dat dan zeker mee zo-
dat we hier een tweede leven in kunnen blazen. 
Daarnaast zullen we ons ook nog eens helemaal 
uitleven met actieve pleinspelen zodat jullie jul-
lie energie hier helemaal in kwijt kunnen. Smeer 
die benen maar al in!

      KUNSTIG SPELEN 
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SPEELKRIEBELS

Wisten jullie dat elk jaar op 17 juli wereldemojidag wordt gevierd? We zetten de 
emoji’s deze week dan ook graag in de kijker.

Maandag 19 juli
We starten de week met het testen van jul-
lie kennis over de emoji’s. Wat weten jullie 
hier al van? Welke verschillende emoji’s 
bestaan er allemaal? We dagen jullie uit 
met een echt emoji-quiz!

Daarnaast kunnen we ons helemaal uit-
leven op de kleurrijke springkastelen die 
vandaag weer op het plein staan!

Dinsdag 20 juli
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de bib ons 
opnieuw uit. Zij hebben weer een mega-tof 
spel in elkaar gestoken, dit jaar in thema 
emoji’s. De jongsten mogen in de voormid-
dag langskomen, de oudsten zijn in de 
namiddag aan de beurt. 

Woensdag 21 juli
GEEN SPEELKRIEBELS

Donderdag 22 juli
Ben je klaar voor een knotsgekke dag? 
We gaan een dagje een binnenspeeltuin 
onveilig maken. De naam alleen zegt het 
al: den Deugeniet! Het is vandaag enkel 
mogelijk om in te schrijven voor een vol-
ledige dag. Lunchpakket, koek, fruit en 
drinkbus met water mee te brengen in een 
stevige rugzak.

Vrijdag 23 juli
Vandaag leren we de verschillende emo-
jitekens kennen via een emoji-speurtocht 
doorheen Hemiksem en doorheen de 
verschillende emoji’s. Wie weet leer je wel 
nieuwe emoji’s kennen.

      EMOJI
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SPEELKRIEBELS

Afgelopen weekend zijn de 
Olympische Spelen in Tokyo 
gestart. Met onze speelkrie-
bels kunnen wij natuurlijk 
niet onderdoen en daarom 
staat deze week in thema 
van onze eigen Olympische 
Spelen. Zijn jullie er klaar 
voor?

Maandag 26 juli
We kunnen onze sportieve week natuurlijk niet beginnen met lege magen en 
daarom brengen we een bezoekje aan de wekelijkse markt van Schelle. We zoeken 
daar alle ingrediënten bij elkaar voor een heerlijk gezonde lunch. Je mag dus een 
boterhammetje minder in je brooddoos steken. 
Dinsdag 27 juli
Vandaag maken we het park van Schelle onveilig! We gaan er spelen op het plein, 
minigolven en ons uitleven in de speeltuin. Ready, set, go!
Woensdag 28 juli
Een dag op wieltjes mag natuurlijk niet ontbreken. Neem allemaal je fiets, step, 
skateboard, rollerskates, … mee. We maken een eigen parcours met hindernissen 
en daarnaast rijden we misschien wel eens naar het skatepark waar je je skills kan 
tonen. 
Donderdag 29 juli
Vandaag brengen we een bezoekje aan de Sint-Sebastiaansgilde van Hemiksem, 
de oudste vereniging van Hemiksem. De gilden werden opgericht om abdijen en 
kastelen te beschermen en ook nu nog kunnen ze goed hun mannetje staan met 
pijl en boog. Benieuwd hoe groot zo’n boog nu juist is en hoe ver je ermee kan 
schieten?
Vrijdag 30 juli
Deze sportieve week sluiten we, zoals het hoort, af met een heuse slotceremonie. 
Wie verdient een podiumplaats en in welke categorie blink jij uit?
In de namiddag is het tijd om alle stress die de wedstrijden met zich meebrengen 
los te schudden en dansen tijdens onze enige echte slotfuif!

     OLYMPISCHE 
     SPELEN
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SPEELKRIEBELS

Na de maan heeft nu ook de planeet Mars geen geheimen meer voor onze ruimte-
vaart. Deze week worden we allemaal astronaut en duiken we onze spaceshuttle in 
op zoek naar sterren, kometen, aliens en melkwegstelsels. 

Maandag 2 augustus
We starten de week met ons eigen raket te maken. Hiermee kunnen we dan de 
hele week doorreizen van planeet naar sterrenstelsel. 
Daarnaast kunnen we oefenen hoe wandelen op de maan zou aanvoelen want we 
springen erop los op de springkastelen!
Dinsdag 3 augustus
Ooit al gehoord van de volkssterrenwacht Urania? Zij brengen vandaag een 
bezoekje aan onze speelkriebels. Met pakkende verhalen over planeten en ster-
renstelsels, kometen en meteoren, actuele ruimtevaartmissies en nog veel meer 
nemen ze ons mee naar de ruimte. In de voormiddag kunnen de jongsten hiervan 
genieten en in de namiddag zijn de oudsten aan de beurt.
Woensdag 4 augustus
Wist je dat er verschillende ruimtefiguren tot leven zijn gekomen in films? Van-
daag lijkt de perfecte dag voor een speelpleincinema! 

Donderdag 5 augustus
Vandaag spelen we een spannend, sensationeel actie-spel met infrarood stralen. 
Juist! We creëren een echt lasershoot battlefield! Doe je camouflage kledij maar 
aan; zo blijf je onzichtbaar voor de vijand. 

Vrijdag 6 augustus
Ruimte-memory, ruimte-bingo, ruimte-quiz, ruimte-ganzenbord. Vandaag kan het 
allemaal! Onze speelkriebels zijn nu helemaal omgetoverd tot de ruimte en we 
leven ons hier vandaag helemaal in op. 

      TUSSEN STERREN EN PLANETEN
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SPEELKRIEBELS

Spitter spetter spatter, lekker in het water, … We duiken deze week weer enthousiast 
in! En wat is er leuker in de zomervakantie dan zwemmen, spetteren en spatten met 
water?! Hopelijk doet ook het zonnetje zijn werk… En anders spetteren we gewoon in 
een typisch Belgische regenbui want niets houdt ons tegen!

Maandag 9 augustus
Wist je dat een goudvis haar kleur verliest als je ze in het donker houdt? En dat 
een alligator 30 tot 50 jaar leeft? We starten de week met het ontdekken wat er nu 
eigenlijk allemaal leeft boven, onder en in het water.

Dinsdag 10 augustus
Vandaag  stellen we allemaal een eigen bruisbal samen met zelf gekozen geur-
tjes en kleurtjes. Waarom bruist hij eigenlijk? En wat zit er nu eigenlijk in dat hem 
zo geschikt maakt om er een bad mee te nemen…? En welke kleuren kan je zelf 
maken door te mengen? De antwoorden op die vragen leren we vandaag.

Woensdag 11 augustus
Wij zijn bij de brandweer, wij zijn bij de brandweer. Als het brandt dan blussen wij 
het vuur.  Vandaag krijgen we hoog bezoek… 

Donderdag 12 augustus
Dringend tijd om eens zelf een duik in het water te nemen! We trekken vandaag 
naar de Lilse Bergen! Vergeet zeker je zwemgerief niet en steek dit samen met je 
lunchpakket, snacks en drinkbus in een stevige rugzak. Ook vragen we om aange-
paste kledij te dragen.

Vrijdag 13 augustus
Na de uitstap gisteren is het tijd om het een beetje rustiger aan te doen. We blij-
ven op onze speelpleinen vandaag en verkennen verder de onderwaterwereld.

       De wondere waterwereld
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SPEELKRIEBELS

Van Afrika tot in Amerika, vanop de Himalaya tot in de woestijn! De zomervakantie 
loopt stilaan ten einde, maar niet voor ons! Voor ons begint het echte avontuur nu pas 
want de komende week trekken we op wereldreis. Wie gaat er mee?

Maandag 16 augustus
We starten onze reis in West-Afrika, waar we ons la-
ten meevoeren door de verschillende klankkleuren 
van de djembe. Natuurlijk gaan we er ook zelf op 
leren spelen. In de voormiddag zijn de jongsten aan 
de beurt en in de namiddag de oudsten.
Dinsdag 17 augustus
De tweede stop van de reis gaan we nog niet ver-
klappen. Die mogen jullie zelf raden. We lichten al 
een tipje van de sluier: je zal vooral je smaakpapil-
len nodig hebben om het juiste antwoord te raden.

Woensdag 18 augustus
Vandaag richten we ons op de typische dansen 
van een land. Er komt een professionele danser ons 
de eerste stapjes leren van een aantal dansstijlen. 
Nadien kunnen jullie dansjes aan elkaar laten zien! 

Donderdag 19 augustus
We toveren het abdijpark nog een laatste keer 
om tot een springkastelenparadijs. Ready? Set… 
Gooooooo! 

Vrijdag 20 augustus
Belgian’s got talent is terug! Dus vandaag is het 
tijd om te schitteren op de planken en je talent aan 
elkaar te laten zien!

Maandag 23 augustus
Iedereen instappen! Vandaag maken we onze ei-
gen boardingpass en gaan we in ons eigen vliegtuig 
een reis rond de wereld maken. Benieuwd waar we 
allemaal naartoe gaan? 
Dinsdag 24 augustus
Volgens traditie maken we ook dit jaar nog een 
uitstap op de laatste dag speelpleinen. We trekken 
naar domein Puyenbroeck. Dus vragen we nog een 
laatste keer al jullie spullen in een stevige rugzak te 
steken en aangepaste kledij en schoenen te dragen. 
Inschrijven kan enkel voor een volledige dag.

      MUZIKALE WERELDREIS
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Maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 9 juli 2021      
     Kleuterkamp:  zwemmen en omnisport  

Samen met Sportkriebels organiseren we een kleuterkamp. Eén uur per voormid-
dag krijgt je kind zwemles op zijn/haar niveau, de rest van de voormiddag wordt 
er omnisport aangeboden. We werken met verschillende niveaus (watergewen-
ning - beheerst de beweging al - afwerken van techniek) waardoor elke kleuter 
welkom is!

  BEWEEGKRIEBELS

€55 (inwoners Hemiksem en Schelle) 
Inschrijven vanaf dinsdag 27/04 om 9u. 
€65 (niet-inwoners) 
Inschrijven vanaf dinsdag 11/05 om 9u  (indien er nog plaatsen vrij zijn).
Betaling via factuur nadien.

Wil je tijdens de zomervakantie niet stil zitten maar voluit sporten, dan 
vind je tijdens onze beweegkriebels zeker je uitdaging. Wij bieden diverse 
sportkampen aan voor kinderen tussen 4 en 16 jaar.

Leeftijd: geboortejaar 2014 - 
2017
Aantal deelnemers: 75
Locatie: Sporthal Hemiksem, 
Atletiekstraat 1, Hemiksem
Uren: 9u00 - 12u00
Opvang: 8u00 - 9u00 en 

12u00 - 12u45
Meebrengen: 
• Zwemgerief.
• Sportschoenen met witte zool.

Om 10u krijgt je kind een drankje 
en een voorverpakt koekje.
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Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 augustus 2021      
     Racketweek 

Ben jij geboren met een racket in je handen? Ben jij de nieuwe Roger Federer? Of 
slaag jij iedereen weg van de pingpongtafel? Dan is deze week, in samenwerking 
met Barcosport, iets voor jou! We beoefenen padel, tennis, tafeltennis, squash, la-
crosse en badminton. Schrijf je in en laat het balgevoel in jou naar boven komen! 

  BEWEEGKRIEBELS

€95 (inwoners Hemiksem en Schelle) 
€110 (niet-inwoners) 
Onmiddellijk online betalen.

Leeftijd: geboortejaar 2008 - 
2011
Aantal deelnemers: 45
Locatie: Sportcomplex Scherpen-
stein, Parklaan 3, 2627 Schelle
Uren: 9u00 - 16u00
Opvang: 8u00 - 9u00 en 
16u00 - 16u30

Meebrengen: 
•  Drinkbus met water, fruit en 
koek, lunch in brooddoos. 
• Sportschoenen met witte zool.

Inschrijven via website 
gemeente Schelle.
www.schelle.be

Zie afspraken pagina 18
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Maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 augustus 2021    
     Sportclubweek  

Hemiksemse en Schelse sportverenigingen en verenigingen in de buurt zetten 
hun deuren open. Zij leren jou de knepen van hun sport. Ben jij een echte Robin 
Hood of eerder een voetbalster? Ontdek het tijdens de week van de sportclub!

  BEWEEGKRIEBELS

€65 (inwoners Hemiksem en Schelle) 
€75 (niet-inwoners) 

Onmiddellijk online betalen.

Leeftijd: geboortejaar 2005 - 
2014
Aantal deelnemers: 45
Locatie: Sportcomplex Scherpen-
stein, Parklaan 3, 2627 Schelle
Uren: 9u00 - 16u00
Opvang: 8u00 - 9u00 en 
16u00 - 16u30

Meebrengen: 
•  Drinkbus met water, fruit en 
koek, lunch in brooddoos. 
• Sportschoenen met witte zool.

Inschrijven via website 
gemeente Schelle.
www.schelle.be
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       AFSPRAKEN SPEELKRIEBELS
• Alle kinderen van de kleuterschool die in Hemiksem wonen of in Hemiksem naar 
school gaan mogen naar de Kleuterkriebels komen. 
Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar (d.w.z. kinderen die het 
eerste leerjaar net achter de rug hebben), die in Hemiksem wonen of in Hemiksem 
naar school gaan, mogen naar de Speelkriebels komen. 
Je kan enkel deelnemen aan de activiteiten als je op voorhand ingeschreven bent.
• Ga naar www.hemiksem.be, zowel op de vrijetijdspagina als op de pagina van 
BKO vindt u de link om online in te schrijven. Ouders die hun kinderen al eerder had-
den geregistreerd in bko of vrijetijdsdienst kunnen inschrijven via hun “log in”.
• Annuleren van een inschrijving kan kosteloos tot een maand voor het begin van 
de maand van de activiteit. Zo kan je kosteloos annuleren tot 1 juni voor activiteiten in 
juli en annuleren tot 1 juli voor activiteiten in augustus. 
• Bij ziekte, of een andere dringende reden, waardoor het kind onverwacht niet aan-
wezig kan zijn, is binnen de drie dagen een doktersattest of bewijs vereist, zo niet 
worden deze dagen alsnog aangerekend.
• Betaling gebeurt via facturatie achteraf. 
•Indien de betaling van de facturen in gebreke blijft, behoudt de gemeente het 
recht voor het kind in de opvang te weigeren. Bij kinderen van gescheiden ouders, 
en indien er voor het kind twee afzonderlijke dossiers werden opgemaakt, zullen de 
facturen ook afzonderlijk berekend worden. 
•Indien de financiële situatie van het gezin daartoe aanleiding geeft, kan het in aan-
merking komen voor het verkrijgen van een Opstap-pas. Voor meer informatie kan 
hiervoor contact opgenomen worden met de dienst gezinsondersteuning.
•Voor de opvang krijgen de ouders een fiscaal attest zodat dit kan ingebracht wor-
den in de belastingaangifte. Dit wordt automatisch toegestuurd.
•Alle activiteiten starten om 9u00 en eindigen om 12u00 en starten opnieuw om 
13u00 en eindigen om 16u00. Er wordt steeds ingeschreven voor een halve of 
hele dag. De kinderen mogen niet vroeger vertrekken of afgehaald worden, tenzij om 
dringende redenen. Dit moet steeds op voorhand afgesproken worden met de bege-
leiding. Sommige dagen staat er een uitstap gepland. Op die dagen kan je enkel 
inschrijven voor een hele dag.
• Er is vooropvang voorzien vanaf 7u15 en na opvang tot 18u00. Let op! Er wordt 
een bijkomende retributie aangerekend indien u uw kind(eren) na 18u ophaalt. 
• De kinderen brengen zelf een gezond lunchpakket, snack en drank mee. Het ge-
bruik van glazen flessen is verboden. Er is gratis kraantjeswater voorzien.
• Alle kinderen zijn verzekerd. Persoonlijke bezittingen zijn niet door de verzeke-
ring gedekt en kunnen niet door de gemeente vergoed worden in geval van verlies of 
schade.
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• De kinderen dragen best kledij die tegen een stootje kan. Op alle kledij (jas, vest, 
trui, sweater, T-shirt,...) moet de naam van het kind vermeld worden. Reservekledij 
kan handig zijn. Als het warm weer is, worden er al eens waterspelletjes gespeeld!
• Alle kinderen en hun ouders dienen het nodige respect op te brengen voor de 
monitoren, de andere kinderen, de lokalen, het spelmateriaal en de omgeving 
waar de activiteiten doorgaan.
• Er is een beperking wat betreft het aantal kinderen dat toegelaten wordt, schrijf 
daarom op tijd in.
• Indien ouders op de hoogte zijn van medische problemen van hun kind, welke een 
gevaar zouden kunnen betekenen voor het kind zelf, andere kinderen of de begelei-
ding, of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleiding vragen, dienen zij dit 
te signaleren. Medische gegevens (zoals ADHD, ASS, epilepsie, …) die belangrijk 
kunnen zijn voor een goed verloop van de werking, dienen bij de inschrijving, alsook 
(indien mogelijk) de eerste dag van de activiteit aan de begeleiding meegedeeld te 
worden.
• De Vakantiekriebels zijn toegankelijk voor alle kinderen en jongeren. De gemeen-
te Hemiksem is voorstander van een geïntegreerde werking. Toch zijn de animatoren 
niet altijd gekwalificeerd voor het begeleiden van kinderen met een lichamelijke 
en/of een verstandelijke beperking of kinderen met een gedragsstoornis. Indien 
blijkt dat deze kinderen niet de gepaste begeleiding kan geboden worden of indien 
hun gedrag de veiligheid van andere deelnemers en begeleiding in gevaar brengt, 
kan het kind geweigerd worden. De coördinator kan in overleg met de Algemeen 
Directeur van de gemeente Hemiksem een schorsing van de deelnemer voor een 
bepaalde periode uitspreken. Deze beslissing wordt onmiddellijk meegedeeld aan de 
ouders van het betrokken kind. 
• Er wordt geen medicatie toegediend door animatoren. We raden u aan om uw 
huisarts te vragen medicatie voor te schrijven die bij voorkeur ‘s morgens en ‘s avonds 
door u zelf kan worden toegediend. Uitzonderlijk kan er medicatie worden gegeven 
en dit enkel op medisch voorschrift. Gelieve de coördinator duidelijk te verwittigen 
zodat hij of zij de medicatie kan bewaren. 
Ook vragen we om op de fles/flacon/tube of andere verpakking door de apotheker 
duidelijk het volgende te laten vermelden: naam van de inhoud / naam van de dokter/
apotheker / naam van het kind / datum van aflevering en vervaldatum / dosering en 
wijze van toediening en duur van behandeling / wijze van bewaren.
• Videogames worden niet toegelaten. Ook niet in de voor- en na opvang! Gsm’s 
worden uitgeschakeld en weggestoken. We raden alle kinderen af om zelf speel-
goed mee te brengen!
• Het programma is onder voorbehoud en kan steeds gewijzigd worden als dit door 
omstandigheden nodig is.
• Door in te schrijven verklaren de ouders of de voogd zich akkoord met deze 
afspraken.

Info corona-maatregelen pag. 2



Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen of opmerkingen? 
Neem dan gerust contact op!

Speelkriebels: 
Vrijetijdsdienst: 03 288 26 92 / sim@hemiksem.be

Beweegkriebels: 
Vrijetijdsdienst:  03 288 26 93 / thomas@hemiksem.be

Kleuterkriebels: 
  ‘t Merelhofke:  03 288 27 61 / bkomerelhofke@hemiksem.be

 

 Hebt u nog vragen?


