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ALGEMENE MAATREGELEN CORONAALGEMENE MAATREGELEN CORONA

Speelplezier voor kinderen staat in de zomervakantie voorop. 

Wat mag je van ons verwachten?

• Onze monitoren/begeleiders zullen altijd een mondmasker dragen als ze in contact komen met 

volwassenen, bijvoorbeeld wanneer je je kind(eren) komt brengen of afhalen. 

• De monitoren/begeleiders en de kinderen wassen regelmatig grondig hun handen.

• Het speelgoed en de lokalen worden regelmatig gereinigd.

• We vormen wekelijks contactbubbels van maximum 50 kinderen en monitoren/begeleiders.

• Die contactbubbel blijft de hele week dezelfde.

• We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een kind of begeleider wordt 

vastgesteld in de opvang, werken we mee aan het systeem van contactonderzoek. Alle ouders zullen dan 

worden geïnformeerd. Je krijgt meteen ook te horen wat je te doen staat.

• Eventuele wijzigingen in onze werking als gevolg van aangepaste coronamaatregelen zullen we duidelijk 

communiceren naar kinderen en ouders.

Hoe kan jij als ouder je steentje bijdragen?

• Je draagt een mondmasker wanneer je je kind komt brengen of ophalen.

• Als ouder blijf je op de aangegeven locatie wachten tot je kind wordt opgehaald door een monitor/

begeleider. Ouders betreden het terrein niet.

• Je wast of ontsmet je handen voor- en nadat je je kind kwam brengen of ophalen.

• Het is geen probleem als je de opvang/activiteiten combineert met de opvang binnen je verruimde 

contactbubbel (bijvoorbeeld: de grootouders).

• Je mag je kind voor enkele dagen of weken inschrijven. Inschrijven voor een volledige week is niet 

verplicht.

• Je schrijft je kind per week in voor één type activiteit. Je kind kan dus niet enkele dagen naar het 

sportkamp en op andere dagen naar de buitenschoolse opvang in dezelfde week. Na elke week kan je wel 

wisselen van type activiteit.

• Als je kind ziek is, symptomen vertoont of tot een risicogroep behoort, hou je het thuis.

• Als je kind tijdens de activiteit/opvang ziek wordt, kom je het zo snel mogelijk halen.

We kijken alvast uit naar een onvergetelijke zomer!

ZORG VOOR ELKAAR!
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Stilaan komt de zomervakantie in zicht. Reeds enkele weken draaien we op volle 

toeren met de uitwerking van activiteiten om jullie kinderen een spetterende zomer 

te bezorgen. Om alles leuk, vlot en veilig te laten verlopen, volgen we nauwgezet de 

richtlijnen van het Agentschap Vuilmaken en Spelen en het Ministerie van Ravotten 

en Sportzweet. Kinderopvang Tanneke en speelpleinwerking Poco Loco hebben 

een gevarieerd spelaanbod. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van spetterende 

sportactiviteiten. Binnenin vind je ook een handige vakantiekalender zodat je geen enkel 

moment hoeft te missen!

Hoe kan je aan dit alles deelnemen?

Whoop whoopWhoop whoop
mega coole zomer!mega coole zomer!
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REGISTRERENREGISTREREN
Let op: voor je kan inschrijven, registreer je jezelf en je kind(eren) op Kwandoo
Stap 1: Ga naar https://tielt.kwandoo.com.
Stap 2:  Ouders registreren zich met of zonder eID. Indien je je registreert zonder eID, vul je de gegevens manueel in: 
 naam, rijksregisternummer ...
Stap 3:  Je ontvangt een activatiemail op het opgegeven e-mailadres; check je spam (ongewenste e-mail).
Stap 4:  Klik op de link in de activatiemail om de registratie te vervolledigen.
Stap 5:  Voeg gezinsleden toe.
Stap 6:  Inschrijven > kies activiteit via ‘aanbod’.

Bijkomende stappen voor registratie bij Tanneke
Stap 7: Vul de vragenlijst in bij de registratie; Tanneke helpt je graag bij het registreren.
Stap 8:  Kom langs in Tanneke om de vragenlijst, de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement te tekenen.  
 Je kan dan ook een rondleiding krijgen. De kinderen mogen zeker meekomen.  
 (Het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst vind je via  
 www.tielt.be > Leven > Zorg en (kinder)opvang > Kinderopvang > Kinderopvang Tanneke.)

In 2021 lanceerden we in de kinderopvang een nieuw huishoudelijk reglement. Om dit te aanvaarden, moest iedereen een 
nieuwe ondertekende overeenkomst binnen brengen tegen 1 april 2021. Heb je dit nog niet in orde gebracht, doe dit dan zo 
snel mogelijk. Geen ondertekende overeenkomst betekent dat je niet kan inschrijven.

INSCHRIJVENINSCHRIJVEN
Poco Loco en sportactiviteiten
Online inschrijven kan vanaf woensdag 19 mei om 19u00 t.e.m. 2 dagen voor de activiteit. Beslis je de dag vooraf toch nog in 
te schrijven, dan neem je best telefonisch contact op met de dienst of loop je eens langs. Er kan niet per e-mail ingeschreven 
worden (behalve voor Poco Loco Schuiferskapelle).

Poco Loco Schuiferskapelle 
Kinderen van 3 tot 12 jaar die in Schuiferskapelle wonen of er school lopen kunnen opnieuw in eigen dorp naar de 
speelpleinwerking. Omwille van de beschikbare plaats kunnen we maximaal 20 kinderen op hetzelfde tijdstip toelaten.  
De algemene en praktische zaken (hoe registreren, uren, kostprijs, startmoment inschrijvingen ...) zijn dezelfde als bij de andere 
Poco Loco-werkingen (www.tielt.be/jeugd).

Eens geregistreerd op Kwandoo kan je vanaf woensdag 19 mei om 19u00 inschrijven. Voor Poco Loco Schuiferskapelle kan 
er enkel via e-mail (jeugddienst@tielt.be) ingeschreven worden. Je kind is ingeschreven van zodra je de factuur terugvindt 
op je account in Kwandoo (hou rekening met enige verwerkingstijd). Is dit niet het geval, aarzel dan niet de dienst Jeugd te 
contacteren (T 051 42 82 40).

Opvang bij Tanneke
Binnen de kinderopvang wordt er gewerkt met contactbubbels van maximaal 50 kinderen en begeleiders. In Tanneke Tielt 
worden er drie of vier contactbubbels opgevangen per leeftijdsgroep. In Aarsele en Kanegem wordt er telkens 1 contactbubbel 
opgevangen. Gezien deze contactbubbels de ganse week dezelfde blijven, selecteer je bij de inschrijving eerst een bepaalde 
week en klik je vervolgens de gewenste opvangdagen aan. 
Inschrijven voor opvangmomenten in Kinderopvang Tanneke is mogelijk vanaf woensdag 19 mei om 19u00 en kan tot de dag 
voordien. 

Aanvragen tot wijzigingen kunnen enkel door een mail te sturen naar de desbetreffende dienst. De wijziging is pas 
aanvaard en definitief als je daarover een bevestigingsmail van de dienst gekregen hebt.

BETALENBETALEN
Poco Loco en sportactiviteiten
Je betaalt online meteen na het reserveren van een activiteit of speelpleinwerking. Pas dan is de inschrijving definitief.
Opgelet: indien je niet betaald hebt, ontvang je na 24 uur een herinneringsmail met de melding dat je een openstaand 
saldo hebt. Betaal je dit niet binnen de 48 uur, dan wordt je inschrijving automatisch en definitief geschrapt.

Tanneke
Bij Tanneke betaal je niet bij inschrijving, maar ontvang je achteraf een factuur. Je kan dus enkel betalen via overschrijving 
nadat je de factuur hebt ontvangen. 
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ANNULERENANNULEREN
Poco Loco en sportactiviteiten
Annuleren kan enkel via mail. Je kan kosteloos annuleren van woensdag 19 mei t.e.m. dinsdag 15 juni. Bij latere annulatie 
wordt de annulatievergoeding (50%) aangerekend. Wie binnen 2 werkdagen voor de activiteit annuleert of zonder verwittigen 
niet naar de activiteit komt, betaalt het volledige bedrag. 

Enkel bij ziekte en op vertoon van een geneeskundig attest (binnen de week na de activiteit) wordt het volledige bedrag 
teruggestort. Gelieve telkens je rekeningnummer door te geven bij annulatie of bij ziekte.

Tanneke
Annuleren kan enkel via mail. Voor de maand juli kan er kosteloos geannuleerd worden t.e.m. dinsdag 15 juni, voor de 
maand augustus kan je kosteloos annuleren t.e.m. donderdag 15 juli. Bij latere annulatie wordt de annulatievergoeding (50%) 
aangerekend. Wie binnen 1 werkdag voor de activiteit annuleert of zonder verwittigen niet naar de activiteit komt, betaalt het 
volledige bedrag. Daarnaast kan je kosteloos annuleren bij ziekte of economische werkloosheid. Hiervan breng je de opvang 
steeds via mail op de hoogte.

Meer informatie hierover lees je in het huishoudelijk reglement en het retributiereglement, te vinden via www.tielt.be > Leven > 
Zorg en (kinder)opvang > Kinderopvang > Kinderopvang Tanneke, of te verkrijgen op iedere locatie van Tanneke.

ALGEMENE WEETJESALGEMENE WEETJES
• Inschrijven is noodzakelijk, anders kan je niet deelnemen.
• Sommige ziekenfondsen geven voor bepaalde activiteiten een gedeeltelijke terugbetaling. Informeer even bij je 

ziekenfonds of het die mogelijkheid biedt. Het attest kan je zelf uitprinten via de ouderzone in Kwandoo.
• Na ieder kalenderjaar kan je eveneens zelf een fiscaal attest uitprinten (voor vakantieopvang tot 14 jaar).
• Je bent verzekerd voor lichamelijke schade en ongevallen als je deelneemt aan de activiteiten.  

Bril- en kledijschade zijn echter uitgesloten.
• Je kan online altijd kijken of er nog plaatsen beschikbaar zijn en hiervoor zelf online inschrijven.
• Tijdens de activiteiten kunnen er sfeerfoto’s genomen worden. Die kunnen mogelijk gebruikt worden in de publicaties 

van Stad Tielt.
• Deelnemen aan de vakantieactiviteiten betekent kledij aantrekken die vuil mag worden. Voor kleuters is reservekledij 

handig.
• De oudsten zijn zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke spullen die ze meebrengen (gsm, portefeuille, bril ...).

CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
Poco Loco
Gen. Maczekplein 2 
T 051 42 82 40
jeugddienst@tielt.be

Openingsuren 
ma - vr: 8u00 tot 12u00

Sluitingsdagen
wo 21 juli

Sport
Sportlaan 3 
T 051 42 82 80
sportdienst@tielt.be 

Openingsuren
ma - do: 8u00 tot 12u00
  13u30 tot 17u00
vr: tot 16u00 

Sluitingsdagen
za 17 juli t.e.m. zo 1 augustus

Sluitingsdagen zwembad 
za 3, zo 4, ma 5, zo 11, wo 21 juli en  
zo 15 augustus 

Kinderopvang Tanneke
Belgiëlaan 2 
T 051 42 82 50 
tanneke@tielt.be 

Openingsuren
ma - vr: 6u30 tot 19u00 

Sluitingsdagen
wo 21 juli

Sluitingsdagen locaties  
Zie bij Tanneke - wanneer, p. 8
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WATWAT
• Poco Loco is een speelpleinwerking. Er zijn themaweken, maar niet zoals bij kampen. Tijdens de themaweken wordt af 

en toe rond het thema gewerkt, maar ook vrij spel en andere activiteiten zijn mogelijk.

• Poco Loco maakt van de zomervakantie een feest voor alle kleuters, lagereschoolkinderen en tieners.

• Er is ook gedurende enkele weken speelpleinwerking in Schuiferskapelle voor kinderen die er wonen of er school lopen.

• Voor Poco Loco Tieners zijn er twee tienerweken en drie kookwoensdagen in de vakantie.

WANNEERWANNEER
• Poco Loco Mini en Maxi is er van donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 augustus.

• Er is dagelijks speelpleinwerking van 7u30 tot 18u00 (behalve op woensdag 21 juli).

• Poco Loco Schuiferskapelle is er tijdens volgende periodes: maandag 5 t.e.m. vrijdag 9, maandag 12 t.e.m. 16 juli, 

maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 en maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 augustus.

• De tienerweken voor Poco Loco Tieners vind je op p. 29.

WAARWAAR
Poco Loco Mini De Kommel, Gen. Maczekplein 2

Poco Loco Maxi Watewy, Hondstraat 100

Poco Loco Schuiferskapelle De Dorpsparel, Henri D’Hontstraat 42

Poco Loco Tieners St Paulus, Fonteinestraat 15

KOSTPRIJS & PRAKTISCHE ZAKENKOSTPRIJS & PRAKTISCHE ZAKEN
• Een volledige dag speelpleinwerking kost € 10.

• Een uitstap kost in principe € 10 voor een halve dag en € 15 voor een volledige dag; heel uitzonderlijk is een uitstap 

duurder, dat zie je wanneer je bij de activiteit zelf kijkt.

• Kinderen brengen zelf een lunchpakket voor over de middag mee en een gezonde versnapering (geen snoep).

• Kinderen krijgen in de voor- en namiddag een drankje. Gedurende de dag kan er water gedronken worden; breng je 

genaamtekende drankbeker of drinkfles mee!

PocoPoco
 Loco Loco
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WATWAT
Ben je sportief, creatief, hou je van bewegen en uitdagingen en vooral ... heb je zin om met je vrienden plezier te maken tijdens 
de zomervakantie? Dan is ons sportaanbod zeker iets voor jou!

De dienst Sport organiseert tijdens de zomervakantie toffe sportactiviteiten voor kleuters (°2015 - °2016), lagereschoolkinderen 
en tieners. Tijdens de themaweken wordt af en toe rond het thema gewerkt, maar ook vrij spel en andere activiteiten zijn 
mogelijk. De monitoren zorgen alvast voor voldoende afwisseling.

De kampen voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar worden ingedeeld in twee leeftijdsgroepen.

Als afsluiter van de grote vakantie staat er een Tieltse Zwemweek geprogrammeerd (zie p. 32).

WANNEERWANNEER
In de zomervakantie is er werking van donderdag 1 t.e.m. vrijdag 16 juli en van maandag 9 t.e.m. vrijdag 27 augustus. 
De tieneractiviteiten vind je op p. 29.

WAARWAAR
Sporthal De Ponte, Sportlaan 3

PRAKTISCHE ZAKENPRAKTISCHE ZAKEN
Sport Mini en Maxi Aanvang en einde: 9u00 - 16u00
   Opvang: in de sporthal 
   8u00 - 9u00 / 12u00 - 13u00 / 16u00 - 16u55

Maaltijd: de deelnemers blijven ‘s middags ter plaatse picknicken en brengen een genaamtekende drankbeker of drinkfles 
mee. Koelkast aanwezig om picknick op te bergen.
Kledij: sportkledij (geen rokjes, kleedjes), sportschoenen. Let erop dat alle spullen genaamtekend zijn!

Sport Mini
Breng elke dag mee: een zakje met lunchpakket + voldoende drankjes, gezonde tussendoortjes, reserveondergoed en 
-shortje, handdoek, zwemgerief voor waterspelen buiten, zonnepet, zonnecrème met hoge factor en hemd om te schilderen.
Let erop dat op alle spullen - ook de picknick, de tussendoortjes (een appel, yoghurt, gedroogd fruit …) en drankjes - de naam 
van de deelnemende kleuter staat.
Geen zwemmen, wel eventueel waterspelletjes bij warm weer.

Sport Maxi
Breng elke dag mee: lunchpakket en water (in drankfles), gezonde tussendoortjes (appel, peer ...), zwemgerief, sportieve 
kledij en sportschoenen, zonnepet en zonnecrème.

Tieners
Uitstappen - breng mee: lunchpakket, voldoende drankjes, warme reservekledij en -schoenen, regenkledij, handdoek en 
zakgeld. Voor paintball en quad: kledij die vuil mag worden en hoog schoeisel/laarzen.

ZWEMBAD TIELT ZWEMBAD TIELT 
Gesloten zaterdag 3, zondag 4, maandag 5, zondag 11, woensdag 21 juli en zondag 15 augustus

SportSport
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WATWAT
Kinderopvang Tanneke is de Tieltse Stedelijke Buitenschoolse Kinderopvang 

voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Ook tijdens schoolvakanties kun je in 

Tanneke terecht. Tanneke zorgt voor elk kind voor een boeiende variatie tussen 

vrij spel en voorbereide activiteiten binnen een bepaald thema. In Tanneke 

is er aandacht voor een huiselijke, gezellige sfeer in alle opvangruimtes met 

ingerichte speelhoeken. Er wordt ingespeeld op de specifieke noden van de 

groep en het individuele kind.  

Alle personeelsleden zijn specifiek gekwalificeerd, het team van begeleiders 

wordt tijdens de vakantieperiodes aangevuld met hoofdmonitoren en 

vrijwilligers.

WANNEER & WAARWANNEER & WAAR
In de zomervakantie is er werking van woensdag 30 juni t.e.m. dinsdag 31 augustus. Er is dagelijks opvang voorzien van 6u30 tot 

19u00. Tijdens de sluitingsdagen van Tanneke Aarsele en Kanegem kunnen alle kinderen in Tanneke Tielt terecht.

 Sluitingsdagen:

Tanneke Tielt Belgiëlaan 2 woensdag 21 juli

Tanneke Aarsele Jules van Ooststraat 43 maandag 19 t.e.m. vrijdag 30 juli

Tanneke Kanegem Kanegemstraat 168 maandag 19 juli t.e.m. vrijdag 6 augustus

KOSTPRIJSKOSTPRIJS
Bij Tanneke kan je inschrijven voor een voormiddag, een namiddag of een volledige dag. Als je kind tot 13u30 in de opvang 

blijft, moet enkel ingeschreven worden voor de voormiddag. Als je kind pas vanaf 11u00 naar de opvang komt, moet enkel 

ingeschreven worden voor de namiddag. We vragen om eerder volle dagen te komen, gezien de beperkte plaatsen in de 

contactbubbels.

    Tarief per kind  Tarief voor 2 kinderen uit het gezin (25% korting) 

Een verblijf tussen 3 en 6 uur  € 7,22   € 5,42

Een verblijf langer dan 6 uur € 13,60   € 10,20

Als de financiële situatie van de ouders hiertoe aanleiding geeft, wordt een sociaal tarief gehanteerd. Als je denkt hiervoor in 

aanmerking te komen, kan je een afspraak maken met de coördinator via tanneke@tielt.be of T 051 42 82 54.

PRAKTISCHE ZAKENPRAKTISCHE ZAKEN
• We voorzien dagelijks een gevarieerd activiteitenaanbod voor de kinderen. Om voldoende afwisseling te creëren, 

trekken we er met bepaalde leeftijdsgroepen eens op uit naar bijvoorbeeld de sporthal of een park in de buurt.  

Deze activiteiten vinden meestal plaats van 9u00 tot 12u00 of van 13u00 tot 15u30. 

• Deelnemers brengen zelf een lunchpakket voor ‘s middags mee. Drankjes, versnapering en vieruurtje voorziet Tanneke.

• Bij mooi weer spelen we mogelijk waterspelletjes. Vergeet alvast je zwemkledij en handdoek niet. 

THEMA’S, UITSTAPPEN, ZWEMMEN, ACTIVITEITEN EN AFSLUITERTHEMA’S, UITSTAPPEN, ZWEMMEN, ACTIVITEITEN EN AFSLUITER

De thema’s, activiteiten, zwemmen, uitstap naar de Brielmeersen en de afsluiter zijn inbegrepen in de gewone inschrijvingen. 

Als we op uitstap gaan naar de Brielmeersen is de opvangbubbel of locatie die dag gesloten. Iedereen van die bubbel of 

locatie gaat mee op uitstap. 

AFSLUITER: Vlaamse kermis

Dit jaar sluiten we de zomer af met een groot feest indien de coronamaatregelen geen roet in het eten gooien.  

Tijdens het ophalen van je kinderen kan je vanaf 15u30 genieten van een hapje, een drankje, een volksspel en een babbel met 

de begeleiding. Een ‘feestje’ om niet te missen. 

TannekeTanneke
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TOVENAARS EN ELFJES          do 1 t.e.m. Vr 9 juli
Welkom in het magische land waar tovenaars en elfjes leven. Wie heeft er ooit 

echt een tovenaar gezien of een elfje? Keelin uit Nachtwacht is een elfje.  

Haar kracht komt uit het elfenstof dat ze uit haar haren haalt. Tovenaars en elfjes 

zijn meesters in het brouwen van magische drankjes. Dat gaan wij deze week 

proberen. We bouwen ons eigen elfjeshuisje en tovenaarshut, knutselen ook een 

echte toverstaf en hoed. Spannend toch!

SAMSON EN MARIE          ma 12 t.e.m. vr 16 juli
Ga uit de bol met de Samsonrock! Hebben jullie er zin in? Da’s maar goed ook 

want dit is de Samsonrock van Samson en Marie. In de ‘grote rode luchtballon’ 

gaan Samson en Marie op avontuur en nemen ze ons mee op een reis op grote 

hoogte.

RIDDERS EN PRINSESSEN          ma 19 t.e.m. vr 23 juli
Terug naar de middeleeuwen! We verkleden ons als stoere ridder, lieftallige 

prinses, schildknaap, lakei of gekke nar. We spelen spelletjes, lossen raadsels op, 

maken zelf onze kledij en houden een groots kasteelfeest met slingers en bellen. 

Feest je mee?

mini’smini’s
Poco Loco: °2015 - 3 jaar zijn

Sport: °2015 - °2016

Tanneke Tielt: °2017 - °2018 (Kleuters)

         °2015 - °2016 (Kleuters 2.0)

Tanneke Aarsele & Kanegem: °2016 - °2018

POCO LOCO minimini
SPEELPLEINWERKING
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REIS ROND DE WERELD          ma 26 t.e.m. vr 30 juli 
Deze week bezoeken we met de kleuters verschillende landen. We reizen ernaartoe 

met de bus, de trein, de boot of het vliegtuig. Ter plaatse bewegen we op muziek uit 

verschillende landen. Dit wordt leuk!

DE MACARONIKONING          ma 2 t.e.m. vr 6 augustus
Lang geleden in een heel ver land leefde er een koning die verzot was op pasta.  

Zijn lievelingsmaaltijd was macaroni in kaassaus. Hij at het elke dag. Daarom heeft hij ook 

de naam Macaronikoning. Maar op zekere dag was de macaroni op; grote ramp!  

Moet de koning nu zijn naam veranderen in Spaghettikoning of kunnen wij ervoor zorgen 

dat er opnieuw macaroni in het land is?

WICKIE DE VIKING          ma 9 t.e.m. vr 13 augustus
Wickie de Viking is helemaal geen gewone Viking. Hij is klein en gevoelig, maar erg 

vindingrijk en slim. Wickie wil maar al te graag mee op avontuur met zijn vader, Koning 

Halvar. Maar die ziet dat niet zitten, hij vindt Wickie nog veel te jong. Alles verandert 

wanneer Wickie’s moeder Ylva door het magische zwaard wordt omgetoverd in een 

gouden standbeeld.

OP EEN ONBEWOOND EILAND          ma 16 t.e.m. vr 20 augustus
Zoals Robinson maken we een schipbreuk mee, dobberen we op onze vloten over de 

zee en zien als de zon opkomt een eiland in de verte. Samen verkennen we het eiland, 

we ontdekken bekende en onbekende diersoorten. We maken schuilplaatsen om in te 

wonen en proberen te overleven op deze plek.

ONDERWATERWERELD          ma 23 t.e.m. di 31 augustus
Een groot deel van de onderwaterwereld is nog een raadsel. We leren dat er zowel 

gevaarlijke als niet gevaarlijke dieren in het water leven. We lezen voor uit het boek 

O, o Octopus, stempelen visjes in het aquarium, knutselen zeeparels in een schelp en 

fluo-kwallen. Daarna is er de Grote Zeepbellenparty en spelen we Kapitein Nemo’s 

onderwaterspel.

POCO LOCO
minimini

SCHUIFERSKAPELLE

ma 5 t.e.m. vr 9, ma 12 t.e.m. vr 16 juli,  
ma 9 t.e.m. vr 13 en ma 16 t.e.m. vr 20 
augustus

Ook deze zomervakantie kunnen kinderen van 

3 tot 12 jaar die in Schuiferskapelle wonen 

of er school lopen in eigen dorp naar de 

speelpleinwerking. Omwille van de beschikbare 

plaats kunnen we maximaal 20 kinderen op 

hetzelfde tijdstip toelaten.
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DIERENPARK DE ZONNEGLOED          do 8 juli
We ontdekken meer dan 100 geredde diersoorten in een natuurlijke omgeving. 

Van het allerkleinste dwergzijdeaapje en de luipaardgekko, het iets grotere 

stokstaartje en de woestijnvos tot de steppezebra en de gigantische bruine beer. 

Hier krijgen we de kans om dieren te leren kennen die je niet zomaar elke dag te 

zien krijgt.

Afspraak uiterlijk: 9u00 - dienst Jeugd

Terug omstreeks: 17u00 - dienst Jeugd

PLOPSALAND          do 15 juli
In Plopsaland De Panne is er voor elk wat wils. Kabouter Plop, Piet Piraat, Amika, 

Bumba en zijn vriendjes zijn de magische figuren van Plopsaland. In Mayaland kan 

je de wondere wereld van Maya De Bij ontdekken. We hebben reuzefun op de 

vele attracties op kindermaat.

Afspraak uiterlijk: 9u00 - dienst Jeugd

Terug omstreeks: 17u30 - dienst Jeugd

WOESTE WILLEM          do 12 augustus
Tussen de duinen en de zee woont Woeste Willem. Willem is piraat of eigenlijk: 

Willem was piraat, want hij is met pensioen. Willem is dol op muziek,  

vliegeren, zeemeerminnen en dolle pret op het strand. Alleen die  

rommel in zee en op het strand maakt onze zeerover boos.  

Kan hij de kinderen opvoeden tot welgemanierde, zeebewuste  

maar toch superstoere piraten? Groot vertier voor kleine zeerovers!

Afspraak uiterlijk: 9u00 - dienst Jeugd

Terug omstreeks: 17u00 - dienst Jeugd

BAKKERIJMUSEUM          do 19 augustus
Samen met de huisbakker van het Bakkerijmuseum gaan we aan de slag met 

bloem, suiker, eieren, melk, zout, gist en boter. Terwijl de broodjes in de oven 

bakken, leven we ons even uit op het speelpleintje. Na de workshop krijgen we 

een leuk verhaal voorgeschoteld en bezoeken we het museum.

Afspraak uiterlijk: 9u00 - dienst Jeugd

Terug omstreeks: 17u00 - dienst Jeugd

KINDERBOERDERIJ D’OUDE SMELTERIJ          do 26 augustus
Op de kinderboerderij d’Oude Smelterij valt heel wat te ontdekken en te beleven. 

We maken een rondleiding bij alle boerderijdieren, wandelen tussen de geiten 

en de schapen. Ook de kippen en de konijnen brengen we een bezoekje. En wie 

weet brengen we ook iets lekkers mee naar huis.

Afspraak uiterlijk: 9u30 - dienst Jeugd

Terug omstreeks: 17u00 - dienst Jeugd

UITSTAPPEN
Uitstappen zijn onderhevig aan de op dat moment geldende coronamaatregelen. Dit houdt in dat er mogelijk pas later kan 
voor ingeschreven worden - inschrijvingen worden pas opengesteld indien we vrij zeker zijn dat ze ook effectief zullen kunnen 
doorgaan - , of dat nadien blijkt dat ze door bijkomende maatregelen toch niet kunnen doorgaan. Hou hier rekening mee. 
Wij volgen dit uiteraard van dichtbij op en berichten hierover via onze sociale media/website. Na inschrijving houden we je 
uiteraard ook per e-mail op de hoogte.

Voor de uitstappen dien je apart in te schrijven in Kwandoo, je hoeft dan niet meer in te schrijven voor de speelpleinwerking.  
De kostprijs voor de uitstap beslaat het volledige dagdeel (namiddag of volledige dag).
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VAKANTIE          
do 1 en vr 2 juli
Zomervakantie! Joepie! 

Keken jullie ook uit naar die 

langverwachte zomer? Wij ook!

In dit kampje bouwen we samen een 

feestje om dit te vieren.

We dansen, sporten, zingen en 

maken vooral ontzettend veel plezier!

Wil jij je vakantie goed starten? 

Schrijf je dan zeker in voor dit 

zomerse kampje!

 

Prijs: € 32 voor de 2-daagse

SUPERHELDEN          
wo 7 t.e.m. vr 9 juli
Wie van jullie durft het aan om een 

superheld(in) te worden op ons 

kampje? Schrijf je dan snel in voor 3 

dagen vol sport, knutselen en plezier.

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

CIRCUS          
ma 12 t.e.m. wo 14 juli
Welkom in ons circus! Tijdens ons 

kampje oefen je alles om een echte 

circusartiest te worden.

Wij zijn alvast benieuwd naar jullie 

kunstjes.

 

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

REIS ROND DE WERELD          
ma 9 t.e.m. wo 11 augustus
Ben je klaar om mee te vliegen en  

op sportieve ontdekkingsreis rond  

de wereld te gaan? Maak dan 

vliegensvlug je rugzakje klaar 

en check in bij deze superleuke 

kleutersportstage! Een kampje voor 

de kleine avonturier.

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

DE KINDERBOERDERIJ          
ma 16 t.e.m. wo 18 augustus
Op de kinderboerderij.

Lopen alle dieren in de wei.

Zo eet een koe en zo rent een paard.

Zo slaapt een varken met een krul in 

zijn staart.

We dansen, zingen, sporten en 

knutselen rond dit thema.

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

INDIANEN          
ma 23 t.e.m. wo 25 augustus
Alle indianen kruipen over de grond.

Ze schieten met hun boog en de 

pijlen in het rond.

Alle indianen dansen in het rond.

Ze klappen in hun handen en roepen 

door hun mond ...

Woe - woe - woe ... 

Kom mee met ons op sportavontuur, 

dan ben je een bofkont!

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

SPORT minimini 
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Tijdens vakanties is er minimum één voorbereide thema-activiteit per leeftijdsgroep per dag voorzien.  

De thema’s waarin we deze zomer worden ondergedompeld, vind je hieronder.

DATUM TIELT AARSELE & KANEGEM

do 1 - vr 9 juli The army Verder dan de sterren

ma 12 - vr 16 juli Ridders en prinsessen Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet ...

ma 19 - vr 23 juli Ik vlieg naar de ruimte Gesloten

ma 26 - vr 30 juli Op safari Gesloten

ma 2 - vr 6 augustus Fantasialand De stad zonder kleuren / Gesloten

ma 9 - vr 13 augustus Labo Tanneke Op stap met Woeste Willem

ma 16 - vr 20 augustus Diep in de zee Sportavontuur

ma 23 - di 31 augustus Wat als ...? Kunst

TANNEKE minimini 
THEMA’S

Tanneke brengt deze zomer ook enkele activiteiten naar de opvang zelf. Hiervoor moet je enkel 

ingeschreven zijn voor de opvang, de activiteiten krijg je er gratis bovenop. Deze zullen meestal 

plaatsvinden tussen 9u00 en 15u30.

Hieronder een overzicht van wat we allemaal voor jou in petto hebben.

DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

TIELT

vr 9 juli Brielmeersen 2017 - 2018

di 13 juli Meespeeltheater Jeuk ‘Ridder Blote voet’ (VM) 2009 - 2018

di 13 juli De politie komt op bezoek (NM) 2009 - 2018

vr 16 juli Brielmeersen 2015 - 2016

di 3 augustus Magische zoektocht 2009 - 2018

vr 6 augustus Fluo-fuif: trek je beste Fluo outfit aan 2009 - 2018

ma 30 augustus Vlaamse kermis 2009 - 2018

ACTIVITEITEN
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DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

AARSELE

di 13 juli De politie komt op bezoek (VM) 2009 - 2018

di 13 juli
‘Ra ra ra, zie jij wat ik zie?‘ 
Een interactieve zoektocht (NM) 2009 - 2018

do 5 augustus Bezoek aan de brandweer Aarsele (VM) 2009 - 2018

di 10 augustus Meespeeltheater Jeuk ‘Piratensoep met Balletjes’ (VM) 2009 - 2018

do 12 augustus Piraten schattenjacht 2016 - 2018

ma 16 augustus Wieltjesdag: breng je 2, 3, 4 … -wieler mee 2009 - 2018

do 19 augustus Expeditie Aarsele 2013 - 2018

do 26 augustus Brielmeersen (locatie gesloten) 2009 - 2018

vr 27 augustus Vlaamse kermis 2009 - 2018

KANEGEM

di 13 juli De politie komt op bezoek (VM) 2009 - 2018

di 13 juli
‘Ra ra ra, zie jij wat ik zie?‘ 
Een interactieve zoektocht (NM) 2009 - 2018

di 10 augustus Meespeeltheater Jeuk ‘Piratensoep met Balletjes’ (VM) 2009 - 2018

wo 11 augustus Bezoek aan de brandweer Aarsele (VM) 2009 - 2018

do 12 augustus Piraten schattenjacht 2016 - 2018

ma 16 augustus Wieltjesdag: breng je 2, 3, 4 … -wieler mee 2009 - 2018

do 19 augustus Expeditie Kanegem 2013 - 2018

ma 23 augustus Brielmeersen (locatie gesloten) 2009 - 2018

di 31 augustus Vlaamse kermis 2009 - 2018
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FC DE KAMPIOENEN          do 1 t.e.m. vr 9 juli

Man, man, man, miserie miserie!! Alles wat kan mislopen, loopt mis deze week. 

We dompelen ons speelplein onder in de kantine van FC De Kampioenen en 

spelen natuurlijk het FC De Kampioenenspel, bekijken een film en spelen de 

grappigste fragmenten na, mijn gedacht!

De Kampioenen hebben naast voetballen nog een talent … zingen! We brullen 

de party-tracks mee, aan elkaar gemixt door DJ Marcske van Radio Hallo, 

imiteren Niels Destadsbader en de Romeo’s. Uiteraard vergeten we het originele 

Kampioenenlied niet! Kampioen zijn blijft plezant!

EEN HELE KUNST!          ma 12 t.e.m. vr 16 juli

Samen kunst maken. We maken kennis met de tekeningen van o.a. Keith Haring, 

de zonnebloemen van Van Gogh, de lach van de Mona Lisa en de snor van Dali. 

We gaan aan de slag met verschillende materialen en technieken, we tekenen, 

schilderen, maken papiersculpturen en ijzerdraadfiguren en kleien erop los ... 

Laat de kunstenaar in jou ontwaken!

maxi’smaxi’s
POCO LOCO maximaxi
SPEELPLEINWERKING 1ste leerjaar beëindigd t.e.m. 6de leerjaar beëindigd

Poco Loco en Sport: °2009 - °2014

Tanneke Tielt: °2013 - °2014 (Sloebers)

         °2009 - °2012 (Tieners)

Tanneke Aarsele & Kanegem: °2009 - °2015
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ZOT VAN DE ZEE          
ma 19 t.e.m. vr 23 juli
Poco Loco wordt omgetoverd in een onderwaterwereld. 

Met een speciale helm op wandelen we op de bodem 

van de zee en banen ons een weg langsheen vissen, 

zeehonden, scheepswrakken, inktvissen, kreeften, schelpen, 

zeewier, zeepaardjes … alleen heel goed uit onze doppen 

kijken dat we geen haai of walvis tegenkomen!

DE VLOEK VAN DE FARAO’S          
ma 26 t.e.m. vr 30 juli
Als archeologen worden we 

geteleporteerd naar het oude Egypte. 

Tijdens opgravingen stuiten we op een 

mummie waar een vloek op rust. Bij het 

openen van de sarcofaag rust de vloek 

ook op ons! Nu is het onze taak om 

aan de hand van allerlei opdrachten en 

raadsels de vloek op te heffen.  

Zullen we daarin slagen of blijven we 

voor eeuwig en altijd vervloekt?

BOSLYMPISCHE SPELEN          
ma 2 t.e.m. vr 6 augustus
We verdelen ons in groepjes, kiezen een originele 

groepsnaam en schrijven ons in voor De Boslympische 

Spelen. Van spoorzoeken tot natuurdarts, van dierenrace 

tot takkenmikado: op Poco Loco spelen we het allemaal. 

Wie gaat met de medaille van Boslympiër aan de haal?

REUZENSPELEN          
ma 9 t.e.m. vr 13 augustus
Muziekstratego, levend kwartet, 

cluedo, ganzenbord, pacman …  

allemaal reuzenspelen die we zelf 

kunnen knutselen. Natuurlijk gaan 

we ook brainstormen om een 

spannend Poco Loco gezelschapsspel te 

bedenken. Dat maken we ook op reuzenformaat.

1001 NACHT          
ma 16 t.e.m. vr 20 augustus
Sheherazade is de vertelster van de sprookjes van 1001 

nacht, de eeuwenoude verhalen uit het Midden-Oosten. 

We kruipen in de huid van Sinbad, de zoon van de 

kruikenhandelaar en Ali Baba, een houthakkerszoon.  

Neem je vliegend tapijt en vlieg met ons mee. 

Misschien komen jouw wensen uit Aladdin’s wonderlamp 

echt uit!

POCO LOCO ’S GOT TALENT          
ma 23 t.e.m. di 31 augustus
Sommigen blinken uit in rekenen, anderen in taal, of in 

sporten, in dansen, zingen, musiceren, koken, tekenen, 

knutselen, mountainbiken ... We zetten alle talenten 

centraal deze week want iedereen ’s got talent!

Breng op dinsdag 24 augustus je mountainbike, helm en 

fluohesje mee.
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ma 5 t.e.m. vr 9, ma 12 t.e.m. vr 16 juli,  
ma 9 t.e.m. vr 13 en ma 16 t.e.m. vr 20 augustus

Ook deze zomervakantie kunnen kinderen van 3 tot 12 jaar die in 

Schuiferskapelle wonen of er school lopen in eigen dorp naar de 

speelpleinwerking. Omwille van de beschikbare plaats kunnen we 

maximaal 20 kinderen op hetzelfde tijdstip toelaten.

UITSTAPPEN

FC BRUGGE EN HISTORIUM          di 6 juli
Tijdens de themaweek van FC De Kampioenen kunnen we niet 

anders dan een echte kampioenen-ploeg bezoeken. Bij Club Brugge 

krijgen we een rondleiding in het stadion, de kleedkamers, de loges, 

de bekerkamer ... Daarna worden we teruggekatapulteerd naar de 

Gouden Eeuw. Aan de hand van film en speciale effecten laten we ons 

meevoeren in een middeleeuws liefdesverhaal. In een virtual reality 

cabine maken we een indrukwekkende tocht door het middeleeuwse 

Brugge! Dit moet je gewoon meemaken!

Afspraak uiterlijk: 9u00 - Watewy 

Terug omstreeks: 17u00 - Watewy

VERBEKE FOUNDATION          di 13 juli
Inspiratie halen we niet alleen uit de beelden, geluiden en kleuren rondom ons heen maar ook door het bekijken van andere 

kunstwerken. We nemen onze ogen, oren en voelsprieten mee en dompelen ons onder in de beeldende wereld die zich 

manifesteert in de Verbeke Foundation.  

Al tekenend maken we een beeldend verslag van ons prikkelend bezoek waar we later in het atelier mee aan  

de slag zullen gaan. En we komen allemaal met een heuse collage naar huis.

Afspraak uiterlijk: 9u00 - Watewy

Terug omstreeks: 17u00 - Watewy

Uitstappen zijn onderhevig aan de op dat moment geldende coronamaatregelen. Dit houdt in dat er mogelijk pas later kan 
voor ingeschreven worden - inschrijvingen worden pas opengesteld indien we vrij zeker zijn dat ze ook effectief zullen kunnen 
doorgaan - , of dat nadien blijkt dat ze door bijkomende maatregelen toch niet kunnen doorgaan. Hou hier rekening mee. 
Wij volgen dit uiteraard van dichtbij op en berichten hierover via onze sociale media/website. Na inschrijving houden we je 
uiteraard ook per e-mail op de hoogte.

Voor de uitstappen dien je apart in te schrijven in Kwandoo, je hoeft dan niet meer in te schrijven voor de speelpleinwerking.  
De kostprijs voor de uitstap beslaat het volledige dagdeel (namiddag of volledige dag).

POCO LOCO
minimini

SCHUIFERSKAPELLE
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OLYMPISCHE SPORT 2-DAAGSE          do 1 t.e.m. vr 2 juli 
Voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar

Tokio here we come! Beleef deze Olympische 2-daagse met o.a. atletiek, balsporten en 
zwemmen.  
Zwemmen op donderdag.

Prijs: € 20 voor de 2-daagse

START TO MTB EN FUNSPORT 3-DAAGSE          di 6 t.e.m. do 8 juli
Voor het 4de t.e.m. 6de leerjaar

Nog nooit gemountainbiket? Dan is deze 3-daagse iets voor jou. De begeleiders leren je 
de basistechnieken zoals klimmen, dalen, bochten nemen, remmen … Je ontdekt leuke 
onverharde paadjes en geniet van fietsen in de natuur. 
Mee te brengen: fiets die tegen een stootje kan of mountainbike, fluohesje, helm en 
binnenband geschikt voor eigen fiets
Geen zwemmen.

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

SPORT maximaxi 

MOT GRIMBERGEN          di 10 augustus
We krijgen allemaal een T-shirt en doen de was zoals vroeger. Water halen aan 

de pomp, emmers dragen met een draagjuk, zeep raspen en een sopje maken: 

wassen was een hele klus. We bewijzen dat we ook goede speurneuzen zijn en alle 

opdrachten van de speurtocht tot een goed einde kunnen brengen. Dit levert vast 

en zeker een geschenkje op!

Afspraak uiterlijk: 9u00 - Watewy

Terug omstreeks: 18u00 - Watewy

WATERLOO          di 17 augustus
Bij de alom gekende Leeuw van Waterloo hijsen we ons in een historisch kostuum 

van een burger of een militair aan het begin van de 19de eeuw. Tijdens de 

rondleiding op het slagveld zijn we gewapend met een buks en maken we onder 

andere een schietdemonstratie met een kanon en geweren mee. Natuurlijk 

beklimmen we ook de 226 trappen om tot bij de 28 ton zware leeuw te komen. 

Wellicht is het hier de beste plaats om ook het spelletje Napoleon Napoleon sta 

stil te spelen …

Afspraak uiterlijk: 8u30 - Watewy

Terug omstreeks: 17u30 - Watewy

PAIRI DAIZA          di 24 augustus
Een dag doorbrengen in Pairi Daiza, dat is de ideale gelegenheid om dichter bij de dieren (maki’s, giraffen, doodshoofdaapjes, 

olifanten, leeuwen, zeehonden, gorilla’s …) te komen en om ze te voederen, samen met hun verzorgers. Zij verklappen ons alle 

geheimpjes van hun geliefkoosde dieren. Natuurlijk bezoeken we ook de ondertussen 2 jaar  

oude reuzenpandatweeling panda Bao Di en Bao Mei.

Afspraak uiterlijk: 8u30 - Watewy

Terug omstreeks: 19u00 - Watewy

Afwijkende prijs: € 25
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CRAZY SPORTMIX 3-DAAGSE          di 6 t.e.m. do 8 juli
Voor het 1ste t.e.m. 3de leerjaar

Crazy sportmix! Dat is de naam van deze verrassende 3-daagse. Welke sporten 

er precies in de mix zitten is een geheim. Maar één ding is zeker: de MIX zit vol 

keitoffe sporten en spelletjes! 

Zwemmen op dinsdag en donderdag.

Prijs: € 30 voor de 3-daagse 

WERELDSPORT 3-DAAGSE          ma 12 t.e.m. wo 14 juli

Voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar

We spelen tal van sporten uit verschillende landen zoals new games, intercrosse, 

Namibisch touwtrekken … en nog zo veel meer! Met een goede teamspirit en een 

vuistje vliegen we erin! Go for it! 

Zwemmen op dinsdag.

Prijs: € 30 voor de 3-daagse

RACKETSPORT 2-DAAGSE          do 15 t.e.m. vr 16 juli

Voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar

Een unieke kans om tijdens dit kamp jouw slag te slaan! Volgende sporttakken 

komen aan bod: badminton, tafeltennis, tennis en pickleball in combinatie met 

een flinke portie omnisport. 

Zwemmen op donderdag.

Prijs: € 20 voor de 2-daagse

AMERICAN GAMES EN KUNST 2-DAAGSE           
ma 9 t.e.m. di 10 augustus

Voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar

Een ‘Picasso’ ben je waarschijnlijk (nog) niet! Toch kan ook jij tijdens deze knutsel 

2-daagse jouw talenten uitleven met verf, penseel en nog veel meer ... dit alles 

afgewisseld met een flinke portie Amerikaanse sporten zoals baseball, kickball, 

floorball ... 

Mee te brengen: een schort of oud hemd/T-shirt van papa dat vuil mag worden …

Geen zwemmen.

Prijs: € 32 voor de 2-daagse

SPEURNEUZEN 3-DAAGSE          wo 11 t.e.m. vr 13 augustus

Voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar

Schuilt er in jou een echte Sherlock Holmes of Hercule Poirot? Ben jij een 

oplettende speurneus? Aan de hand van verschillende sporten en geheime codes 

ontrafelen we mysteries en zoeken we de juiste oplossingen. Schrijf je als de 

bliksem in voor dit kamp en werk je missie af in een race tegen de klok. 

Zwemmen op donderdag.

Prijs: € 30 voor de 3-daagse
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UIT DE BOCHT GEVLOGEN (THEATER) EN SPORTFUN          
ma 16 t.e.m. wo 18 augustus
Voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar - i.s.m. Mooss en Bamm

Van knotsgekke scènes tot ingeleefde monologen. Van ongure figuren tot wilde verhalen. Van fysieke transformaties tot klein 
verdriet. We vliegen alle kanten op! We laten ons inspireren door verschillende theatergenres maar vooral onze eigen fantasie 
zal op volle toeren draaien. Binnen deze meerdaagse kruipen we in de huid van de acteur (soms regisseur) en we proeven 
van de vele elementen die de wilde wereld van ‘theater’ in zich heeft. Improvisatie, groot spel, verkleden, scènes maken, 
personages creëren. Alles kan en zal zomaar aan bod kunnen komen. Dagelijks staan er ook verschillende leuke sporten op het 
programma!
Geen zwemmen.

Prijs: € 30 voor de 3-daagse

MUZIEK- EN SPORTFUN 2-DAAGSE          do 19 t.e.m. vr 20 augustus 
Voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar - i.s.m. Stedelijke Academie Muziek en Woord Tielt

Music Maestro!
Tijdens deze workshop word je ondergedompeld in de wondere wereld van muziek.  
Op een speelse manier gaan we samen musiceren, djembé spelen, instrumenten maken en 
nog veel meer. Kortom: een 2-daagse om niet te missen! Dagelijks genieten we ook van een 
portie sport.
Randinformatie: indien je zelf in het bezit bent van een muziekinstrument,  
breng het maar mee (het materiaal wordt opgeborgen in een afgesloten ruimte).
Geen zwemmen.

Prijs: € 32 voor de 2-daagse

WATER- EN SPORTKRIEBEL 2-DAAGSE          ma 23 t.e.m. di 24 augustus
WATER- EN SPORTKRIEBEL 3-DAAGSE          wo 25 t.e.m. vr 27 augustus
Voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar

Kan je niet kiezen? Wil je een beetje proeven van allerlei sporten? Dan is dit kamp op je lijf geschreven. Ploeg-, slag- en 
individuele sporten … Voor elk wat wils. Om te ontspannen nemen we dagelijks een frisse duik in het zwembad en ravotten we 
op de Obstakel Run Tiki Aloha. De diverse grote obstakels zorgen voor een onvergetelijke speelervaring. 
Dagelijks zwemmen.

Prijs: € 22 voor de 2-daagse / € 33 voor de 3-daagse

DANS- EN WATERSPORT 3-DAAGSE          wo 25 t.e.m. vr 27 augustus
Voor het 3de t.e.m. 6de leerjaar

Beleef de leukste 3-daagse ooit! Trek je makkelijke kleren aan, haal je 
dansschoenen uit de kast en kom shaken, grooven, dansen en springen! Als 
kers op de taart maak je zelf jouw kledij en accessoires voor het toonmoment 
op vrijdag 27 augustus.
Mee te brengen: effen zwart T-shirt
Zwemmen op woensdag en donderdag.

Prijs: € 48 voor de 3-daagse
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Tijdens vakanties is er minimum één voorbereide thema-activiteit per leeftijdsgroep per dag voorzien.

De thema’s waarin we deze zomer worden ondergedompeld, vind je hieronder.

DATUM TIELT AARSELE & KANEGEM

do 1 - vr 9 juli The army Verder dan de sterren

ma 12 - vr 16 juli Ridders en prinsessen Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet …

ma 19 - vr 23 juli Ik vlieg naar de ruimte Gesloten

ma 26 - vr 30 juli Op safari Gesloten

ma 2 - vr 6 augustus Fantasialand De stad zonder kleuren / Gesloten

ma 9 - vr 13 augustus Labo Tanneke Op stap met Woeste Willem

ma 16 - vr 20 augustus Diep in de zee Sportavontuur

ma 23 - di 31 augustus Wat als ...? Kunst

TANNEKE maximaxi
THEMA’S
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Tanneke brengt deze zomer ook enkele activiteiten naar de opvang zelf. Hiervoor moet je enkel ingeschreven zijn voor de 

opvang, de activiteiten krijg je er gratis bovenop. Die activiteiten zullen meestal plaatsvinden tussen 9u00 en 15u30. 

Hieronder een overzicht van wat we allemaal voor jou in petto hebben.

DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

TIELT

vr 2 juli Dansinitiatie (VM) 2009 - 2015

vr 2 juli Lasershooten 2009 - 2012

ma 5 juli Lasershooten 2013 - 2015

di 6 juli Lasershooten 2009 - 2012

wo 7 juli Zwemmen Tielt 2009 - 2012

do 8 juli Floorball initiatie (VM) 2009 - 2015

di 13 juli Meespeeltheater Jeuk ‘Ridder Blote voet’ (VM) 2009 - 2018

di 13 juli De politie komt op bezoek (NM) 2009 - 2018

wo 14 juli Zwemmen Tielt 2009 - 2012

di 27 juli Fietstocht naar ‘Geocaching De Meikensbossen’ 2009 - 2012

wo 28 juli Zwemmen Tielt 2009 - 2012

di 3 augustus Magische zoektocht 2009 - 2018

wo 4 augustus Tibo turnt je fit (topturnhal) 2013 - 2015

vr 6 augustus Fluo-fuif: trek je beste Fluo outfit aan 2009 - 2018

ma 9 augustus Bezoek aan de brandweer 2009 - 2015

wo 11 augustus Zwemmen Tielt 2009 - 2012

vr 13 augustus Brielmeersen 2013 - 2014

wo 18 augustus Zwemmen Wingene 2009 - 2014

vr 20 augustus Brielmeersen 2009 - 2012

ma 23 augustus Ontdek de wondere wereld van Cultuurcentrum Gildhof 2009 - 2015

wo 25 augustus Zwemmen Tieltse zwemweek 2009 - 2012

do 26 augustus Floorball initiatie (VM) 2009 - 2015

ma 30 augustus Vlaamse kermis 2009 - 2018

ACTIVITEITEN
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DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

AARSELE

do 1 juli Fietstocht naar ‘Geocaching De Meikensbossen’ 2009 - 2012

di 6 juli Zwemmen Waregem 2009 - 2015

do 8 juli Lasershooten (NM) 2009 - 2014

vr 9 juli Lasershooten 2009 - 2014

di 13 juli De politie komt op bezoek (VM) 2009 - 2018

di 13 juli 
'Ra ra ra, zie jij wat ik zie?' 
Een interactieve zoektocht (NM) 2009 - 2018

wo 4 augustus Zwemmen Tielt 2009 - 2014

do 5 augustus Bezoek aan de brandweer Aarsele (VM) 2009 - 2018

ma 9 augustus Piraten schattenjacht 2009 - 2015

di 10 augustus Meespeeltheater Jeuk ‘Piratensoep met Balletjes’ (VM) 2009 - 2018

ma 16 augustus Wieltjesdag: breng je 2, 3, 4 … -wieler mee 2009 - 2018

di 17 augustus Fietstocht naar ‘Expeditie Bulskampveld: Kruiskerke’ 2009 - 2012

do 19 augustus Expeditie Aarsele 2013 - 2018

ma 23 augustus Zwemmen Tieltse zwemweek 2009 - 2014

di 24 augustus Ontdek de wondere wereld van Cultuurcentrum Gildhof 2009 - 2015

do 26 augustus Brielmeersen (locatie gesloten) 2009 - 2018

vr 27 augustus Vlaamse kermis 2009 - 2018
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DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

KANEGEM

do 1 juli Fietstocht naar ‘Geocaching De Meikensbossen’ 2009 - 2012

di 6 juli Zwemmen Waregem 2009 - 2015

wo 7 juli Lasershooten 2009 - 2014

do 8 juli Lasershooten (VM) 2009 - 2014

di 13 juli De politie komt op bezoek (VM) 2009 - 2018

di 13 juli 
'Ra ra ra, zie jij wat ik zie?' 
Een interactieve zoektocht (NM) 2009 - 2018

ma 9 augustus Piraten schattenjacht 2009 - 2015

di 10 augustus Meespeeltheater Jeuk ‘Piratensoep met Balletjes’ (VM) 2009 - 2018

wo 11 augustus Bezoek aan de brandweer Aarsele (VM) 2009 - 2015

ma 16 augustus Wieltjesdag: breng je 2, 3, 4 … -wieler mee 2009 - 2018

di 17 augustus Fietstocht naar ‘Expeditie Bulskampveld: Kruiskerke’ 2009 - 2012

wo 18 augustus Zwemmen Tielt 2009 - 2014

do 19 augustus Expeditie Kanegem 2013 - 2018

wo 25 augustus Zwemmen Tieltse zwemweek 2009 - 2014

ma 23 augustus Brielmeersen (locatie gesloten) 2009 - 2018

di 24 augustus Ontdek de wondere wereld van Cultuurcentrum Gildhof 2009 - 2015

di 31 augustus Vlaamse kermis 2009 - 2018
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tienerstieners
Poco Loco en Sport: °2006 - °2009

Zin in spetterende activiteiten? Tuuuurlijk! Kom naar de tienerwerking!  

Alles is daar zoveel leuker!

In de tienerwerking heb je een waaier aan activiteiten. Pretparkbezoek Bobbejaanland, 

avonturendagen, quad en paintball, ropeskipping, cinema in Roeselare, wafelworkshop met 

heerlijke toppings, workshop 3D-printen …

Doorheen de zomervakantie zijn er drie kookwoensdagen. Atelier chocolatier, picknick deluxe, kitchen nightmare, zomerse 

cocktails shaken. Of heb je zelf lekkere kookideeën? Deze dagen zijn dan ook doorspekt met toffe keuzeactiviteiten!

Keuzeactiviteiten? Wa is da?

Stadsspelen, pimp my karreken/vélo, seedbombing, fashionata - laat je maar eens verwennen - , levend minecraften, gotcha, 

bescherm je ei, paparazzi, een superspannend stadsspel waarbij een witte camionette met fotografen je volgt. Opletten dat je 

zo weinig mogelijk gefotografeerd wordt! FLITSS. Je verstoppen of camoufleren is de boodschap!

Het wordt ongetwijfeld een MÉGAzomer!
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ACTIVITEITEN
In Kwandoo zal je een woordje uitleg kunnen terugvinden wat er op die dag moet meegebracht worden.

DATUM NAAR WAAR GAAN WE?
WAT GAAN WE DOEN?

WAAR EN HOE LAAT
SPREKEN WE AF? WA KOST DA?

do 1 juli Quad en paintball in Dikkebus
Sporthal De Ponte  

8u50 - 16u45
€ 30

ma 5 juli Bobbejaanland
St Paulus  

8u30 - 19u00
€ 25

di 6 juli Keuzeactiviteiten 
St Paulus  

9u30 - 16u30
€ 10

wo 7 juli Keuzeactiviteiten en drone
St Paulus 

9u30 - 16u30
€ 10

do 8 juli Keuzeactiviteiten en floorball
St Paulus  

9u30 - 16u30
€ 10

vr 9 juli Keuzeactiviteiten en spikeball
St Paulus  

9u30 - 16u30
€ 10

wo 14 juli Kookworkshop en keuzeactiviteiten
St Paulus  

9u30 - 16u30
€ 10

wo 14 juli Avonturendag Zwevegem
Sporthal De Ponte  

8u15 - 17u10
€ 30

wo 11 augustus Kookworkshop en keuzeactiviteiten
St Paulus  

9u30 - 16u30
€ 10

wo 18 augustus Kookworkshop en keuzeactiviteiten
St Paulus  

9u30 - 16u30
€ 10

do 19 augustus Avonturendag Ronse
Sporthal De Ponte  

8u15 - 17u10
€ 30

ma 23 augustus Keuzeactiviteiten en naar de cinema in Roeselare
St Paulus  

9u30 - 17u30 
€ 10

di 24 augustus Mountainbike en workshop 3D-printen
St Paulus  

9u30 - 16u30
€ 10

wo 25 augustus Keuzeactiviteiten en drone
St Paulus  

9u30 - 16u30
€ 10

do 26 augustus Ropeskipping, zwemmen, floorball
Sporthal De Ponte  

9u30 - 16u30
€ 10

vr 27 augustus Frietjesfestival, spikeball en afsluiter
Sporthal De Ponte  

9u30 - 17u00
€ 10
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Naast de toffe activiteiten van Tanneke, Poco Loco en Sport organiseert Stad Tielt ook 

een specifiek aanbod voor kinderen met een beperking (Babbeloe) en voor anderstalige 

kinderen (De Taalsprong).

De bib organiseert deze zomer maar liefst twee toffe leesacties en in het zwembad kan 

je je een week uitleven op een opblaasbare attractie. Klaar om je talenten te ontdekken?

Na de vakantie verwelkomen de academies alle creatievelingen en musici.  

Neem alvast een kijkje op hun website!

en meer ...en meer ...
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ma 23 t.e.m. vr 27 augustus

Het Tieltse zwembad wordt opgevrolijkt met een 
opblaasbare structuur: Obstakel Run Tiki Aloha.
Op deze grote waterstormbaan zijn het niet alleen 
de hindernissen die het tot een avontuur maken, er 
zit namelijk ook een competitie-element in.  
Door de dubbele klimwand en dubbele glijbaan 
kan je samen met je vrienden een wedstrijdje 
organiseren. De diverse grote obstakels zorgen 
voor een onvergetelijke speelervaring op dit 
eindeloos lange parcours van 12 meter. Kom 
dagelijks ravotten in en op het water. Waterpret 
verzekerd! De structuur ligt in het water van 
maandag t.e.m. vrijdag van 9u30 tot 11u45 en van 
14u00 tot 17u00.

Prijs: toegangsticket

BIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEK
LEES MEE MET STOEFSLANG 1 juli t.e.m. 31 augustus
Voor alle kinderen die het 1ste leerjaar hebben afgerond

De Tieltse bib wil de eerste lezertjes aan het lezen houden tijdens de 
zomervakantie. De kinderen die eind juni het eerste leerjaar achter zich laten, 
hebben een enorme stap vooruit gezet in hun ontwikkeling. Ze hebben 
leren lezen! Maar nu staan er twee lange vakantiemaanden voor de deur en 
traditioneel gaat dit gepaard met wat achteruitgang. Het is heel belangrijk 
dat ze af en toe een stukje lezen om hun niveau op peil te houden. Het is 
voor ouders echter niet altijd makkelijk om een eerste lezertje te motiveren 
zich aan het lezen te zetten. De bib werkte een project uit om de kinderen op 
een speelse manier boekjes te laten lezen. Met Stoefslang lezen de kinderen 
tegen eind augustus tot 16 boekjes en ze kunnen daar een tof diploma mee 
verdienen. Als ze daarbovenop ook de 16 leesblaadjes afwerken, dan krijgen ze 
ook nog het gouden leeszegel van Stoefslang!

Meer info op https://tielt.bibliotheek.be/lees-mee-met-stoefslang

Inschrijven: T 051 42 82 10 of bibliotheek@tielt.be
Gratis deelname, inclusief Stoefslang-leesmapje

LEESACTIE: DE REIS VAN GIJS 1 juli t.e.m. 31 augustus
Voor kinderen die volgend schooljaar naar het 3de leerjaar gaan

Gijs de berggeit wil een bezoekje brengen aan Stoefslang. Hij zit door zijn 
boekenvoorraad heen, net nu het vakantie is! Gijs weet dat Stoefslang altijd 
een voorraad boeken in huis heeft en hij hoopt er enkele te kunnen lenen. 
Bovendien krijgt hij ook altijd goede leestips van Stoefslang. Maar de tocht 
naar het hol van Stoefslang is lang en niet zonder gevaar! Er zijn overal 
hindernissen waar hij niet voorbij kan. Gelukkig kunnen de kinderen hem 
helpen op zijn tocht. En dat doen ze door boeken te lezen.

Gratis deelname, deelnamematerialen kunnen worden opgehaald  
vanaf 21 juni aan de balie van de bib.

TIELTSE TIELTSE 
ZWEMWEEKZWEMWEEK
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DE TAALSPRONGDE TAALSPRONG
WAT
Deze zomerschool is een taalspeelweek voor 
schoolkinderen van wie de thuistaal niet het Nederlands 
is. We verwachten 30 kinderen vanaf eind 2de kleuter 
t.e.m. eind 2de leerjaar. De themadagen zitten vol spel, 
creativiteit, uitstappen, kampsfeer en taal en heet dan ook 
‘De Taalsprong’.

WANNEER EN WAAR
ma 9 t.e.m. vr 13 augustus 
Dagelijks van 9u00 tot 16u00 (vrijdag tot 15u00).
St Paulus, Fonteinestraat 15 

MEER INFO EN INSCHRIJVEN
Inschrijven kan in samenspraak met het zorgteam van  
elke Tieltse basisschool of het Sociaal Huis 
Deken Darraslaan 60 - T 051 40 90 52.

Kostprijs voor de hele week bedraagt € 10;  
wie effectief de hele week deelneemt, recupereert € 5.

WAT
Babbeloe is een kleine vakantiewerking op maat van kinderen (5 t.e.m. 12 jaar) met een 
beperking uit de regio Tielt. We zorgen voor een aangepaste omgeving, een plezant 
spelprogramma, extra aandachtsvrijwilligers, individuele ondersteuning waar nodig.

Babbeloe PLUS is een speelproject voor tieners (13 t.e.m. 16 jaar) met een beperking uit 
de regio Tielt. We zorgen voor uitdagende activiteiten en een specifiek aanbod op maat.

In beide werkingen zijn ook hun broers en/of zussen welkom! De gemotiveerde 
vrijwilligersploeg wordt ondersteund door een beroepskracht van VOC Opstap vzw.

WAAR EN WANNEER
ma 12 t.e.m. vr 16 juli, ma 19 t.e.m. vr 23 juli (m.u.v. 21 juli), ma 26 t.e.m. vr 30 juli, 
ma 2 t.e.m. 6 augustus
Dagelijks van 9u00 tot 16u00. Er is vooropvang vanaf 8u00 en naopvang tot 17u00.
Stedelijke Kunstacademie - Kerkstraat 13

INFOGESPREK
Komt jouw kind voor de eerste keer? Dan nodigen we je graag uit voor een 
kennismakingsgesprek. Op die manier leren we jullie beter kennen. We beantwoorden al 
je vragen en brengen praktische zaken (o.a. medische fiche) meteen in orde.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN
Tine Vansteenkiste - Jeugdwerker VOC Opstap vzw - T 0472 61 97 42
T 051 40 15 57 of T 051 20 65 59 - jeugdwerk@vocopstap.be

BABBELOEBABBELOE
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STEDELIJKE ACADEMIE  STEDELIJKE ACADEMIE  
VOOR MUZIEK EN WOORDVOOR MUZIEK EN WOORD

Wil jij ook een instrument leren bespelen, toneel spelen, zingen, verhalen verzinnen, liedjes maken …? 

Dan ben je hier aan het juiste en leukste adres. Want vanaf 6 jaar zijn kinderen en jongeren welkom aan de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord voor het verkennen van de wondere wereld van muziek en woord.
Buiten de schooltijden krijg je bij ons de kans om vleugels te geven aan je creatieve en artistieke vaardigheden.

Een goed uitgebouwde infrastructuur, een ruim aanbod van didactische middelen en gespecialiseerde lesgevers wachten 
op jou. Bij ons krijg je de onmisbare schat van jarenlang creatief plezier, een flinke dosis verbeelding en een brede waaier 
aan vormende kansen. Met ca. 1.400 leerlingen speelt onze academie in de stad en in de regio Tielt een belangrijke 
sociale, vormende en culturele rol.

Je hoeft echt niet in een grote stad te wonen om creatief en artistiek 
bezig te zijn. In het hart van onze provinciestad Tielt en ook in de andere 
vestigingsplaatsen verwelkomt de Stedelijke Kunstacademie al meer dan 
180 jaar kinderen, jongeren en volwassenen.

Tekenen, schilderen, fotograferen, beeldhouwen en zoveel meer! We zijn er 
voor grote en vooral kleine talenten, want die heeft iedereen, ook al denk 
je van niet. Kom maar eens langs, je zal versteld staan van wat allemaal kan 
met verf, lijm, stokjes en een pakje dromen.

STEDELIJKE STEDELIJKE 
KUNSTACADEMIE KUNSTACADEMIE 

Meer info: 

www.academietielt.be

WANNEER 

Onder voorbehoud:  
De lessen aan beide academies starten  
vanaf 1 september. In de loop van de  
maand september kunnen nieuwe  
leerlingen enkele lessen op proef volgen.  
Online inschrijven kan vanaf 12 juni  
voor de huidige leerlingen.  
Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven  
vanaf 19 juni tot eind september.
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