
 



Voorwoord voor scholen buiten Liedekerke 
 
Dag directie,  
Dag leerkracht,  
 
Met veel plezier en enthousiasme bundelden wij opnieuw het volledige scholenaanbod van gemeente Liedekerke voor jou in één brochure: een veelzijdig 
programma vol leuke activiteiten!  
 
Tijdens schooljaar 2019-2020 passeren er heel wat leuke activiteiten de revue. Jullie vinden de weg naar GC Warande voor theater, naar de bib voor 
auteurslezingen, naar het bos voor workshops en wandelroutes, naar de Sportlaan voor sportieve of speelse uitdagingen tot jullie heel Liedekerke doorkruist 
hebben. 
 

De deadline voor alle inschrijvingen is dinsdag 10 september 2019. 
 
Heb je vragen of opmerkingen?  
Bel of mail naar 
 053 64 55 82 

  uit@liedekerke.be 
 
P.S.: Vergeet niet om het formulier met het juiste leerlingenaantal en de naam van de klastitularis in te vullen! Ook dit mag je mailen naar 
uit@liedekerke.be. 
 
 
Groetjes!  
Team vrije tijd 
 
 
  

mailto:uit@liedekerke.be
mailto:uit@liedekerke.be


1. Algemene info Vrije Tijd 
 

 Vrijetijdshuis 
 
Adres: Warandestraat 22 – 1770 Liedekerke 
 
Openingsuren:  maandag 15.00 - 20.00 uur 
   dinsdag  15.00 – 20.00 uur  
   woensdag 13.00 – 18.00 uur  
   donderdag 15.00 – 20.00 uur  
   vrijdag  09.00 – 12.00 uur 
   zaterdag 10.00 – 13.00 uur 
   zondag  gesloten 
 
Tel: 053 64 55 82 
Mail: uit@liedekerke.be 
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2. Schoolvoorstellingen 
 
Alle schoolvoorstellingen gaan door in GC Warande – Opperstraat 31, Liedekerke.  

De kleutervoorstellingen gaan door in de grote vergaderzaal op verdieping -1. 
Alle andere voorstellingen gaan door in de podiumzaal op verdieping +1. 
 

Inschrijven doe je door jouw klas, school, aantal leerlingen en voorkeursuur door te geven aan uit@liedekerke.be.  
Deadline: dinsdag 10 september! 
Wij proberen zo veel als mogelijk rekening te houden met jouw voorkeursuur, maar jammer genoeg lukt dit niet altijd. Gelieve hier rekening mee te houden. 
De planning van de voorstellingen wordt ten laatste dinsdag 17 september 2019 verspreid. Noteer jouw reservaties in jouw agenda.  
We hebben graag dat iedereen 15 tot 5 minuten vóór het startuur aanwezig is in GC Warande. Jassen, sjaals en mutsen aan de kapstok, toiletbezoekjes liefst 
voor of na de voorstelling. Heb je vragen? Er is telkens een vrijetijdsmedewerker aanwezig. Vraag gerust! 
 
Elke voorstelling kost €5 per leerling. Leerkrachten wonen de voorstelling gratis bij. De kostprijs wordt achteraf gefactureerd. 
 
 
 

 KLEUTERS Dag Jules! / alles loopt op rolletjes 
 
Kijk eens wat ik kan!      Schatten op zolder 
maandag 9 december om 9u – 10u – 11u  dinsdag 10 december om 9u – 10u – 11u  
voor peuters en eerste kleuterklas   Voor kleuters van de 2de en 3de kleuterklas 
 
Jules heeft 7 haren en een gekke neus.    Pompom gaat op zolder spelen en ontdekt een grote schatkist. 
Hij laat jou graag zien wat hij allemaal kan!  Wanneer zijn nichtje Loeloe op bezoek komt  
       zingen we samen met de hele groep liedjes! 
www.uitgeverijzwijsen.be/poppentheater/dagjules 

www.uitgeverijzwijsen.be/poppentheater/dagloeloedagpompom 
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 1ste GRAAD Richarken  / Het Blauwhuis 
donderdag 30 januari om 10u30 of 13u30 
 
Deze bewerking van Shakespeares ‘Richard II’ brengt kinderen  
in aanraking met het begrip “macht”.  
Is klein Richarken eigenlijk wel een leuke jongen?  
Of lijkt dat alleen maar zo?  
 
“Stel nu dat jij koning wordt van ALLES en IEDEREEN! Hoe zou jij het er dan vanaf brengen?” 
 
www.huubcolla.be/product/richarken/ 
 

 

 1ste en 2de GRAAD GEHEIMEN / Goocheltheater 
maandag 14 oktober om 10u30 of 13u30 

 
 
Zoals elk jaar komt er een leerling-tovenaar naar het kasteel van de toverbaron. Hij 
krijgt de opdracht om de drie geheimen te ontrafelen. Gewapend met zijn koffer stapt 
Jahon het oude kasteel binnen. Pas als hij alle 3 de geheimen ontrafeld heeft komt hij 
het echte geheim te weten. 
 
“Deze woordloze theatercombinatie van goochelen, poppenspel en muziek zorgt voor 
magie in de zaal.” 
 
goocheltheater.eu/acts/geheimen/ 
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 2de GRAAD HERMAN / De Mannschaft 

maandag 27 januari om 10u30 of 13u30   
 
De wereld is vergaan. Alles en iedereen is kapot, behalve Herman. Herman is een oude man die de chaos rondom 
hem verandert in orde.  
‘Herman’ gaat over de zoektocht naar zingeving, naar jezelf en naar 
de ander. Het gaat over ‘samenleven’ en hoe moeilijk dat is. 
 
“Een optimistische voorstelling over het einde van de wereld.  
Of beter vlak daarna.” 
 
www.huubcolla.be/product/herman/ 
 
 

 3de GRAAD KATO 2.0 / Theater van A tot Z 
maandag 2 december om 10u30 of 13u30 

 
 
 
Kato is door een ongeluk verlamd geraakt. Ze droomt van een nieuw leven, eentje waarin ze weer kan lopen. De 
kracht en het doorzettingsvermogen om haar droom werkelijkheid te laten worden, vindt ze bij Zora.  
 
Zora denkt met haar mee, troost haar en stimuleert haar. 
 
 
Deze voorstelling gaat over artificiële intelligentie, over volharding en enthousiasme, over geloof in de kracht van de 
technologie, maar ook over filosofische vraagstukken. 
  
www.theateraz.be/ 
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 EERSTE EN TWEEDE GRAAD SECUNDAIR HARDE NOTEN  / Studio Gekko i.s.m. CLAVIS Uitgeverij en Ilse De Keyzer 
donderdag 20 februari om 10u30 of om 13u30 
 
In Vlaanderen wordt één kind op vijf gepest. Pesten blijft een probleem dat iedereen kan overkomen, zo ook Kaat, het 
hoofdpersonage uit de jeugdboeken Harde Noten en Papieren Vriendin die jeugdauteur en leerkracht Ilse De Keyzer schreef.  
In de theatermonoloog Harde Noten blikt Kaats broer Sep terug op de pestgeschiedenis van zijn zus. De situaties zijn 
herkenbaar voor jongeren en zoomen in op de mogelijke oorzaken en gevolgen van pesten.  
 
“Een stuk dat beslist nog even zal nazinderen.” 
 
www.studiogekko.be 
 
 
 

 TWEEDE EN DERDE GRAAD SECUNDAIR  THE CYBER CONSPIRACY /  Studio Gekko 
maandag 17 februari om 10u30 of om 13u30 
 

Confronterend verteltheater over social media, internet en hoe dit ons leven in stijgende 
mate bepaalt. Over o.a. sexting, phishing, machine learning, fake news, nomophobia, deep 
web, cyberpesten, hacken, ... We duiken de donkere krochten van ons online leven in en 
zoeken naar het licht aan het einde van de tunnel. 
 
“Big brother is watching you! And what are you watching?” 
 
www.studiogekko.be 
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Film 
 
Jij kan met jouw klas een filmvertoning aanvragen in GC Warande. Check onze films in de online bibcatalogus: zoeken.liedekerke.bibliotheek.be  

 
Op zoek naar een educatieve film over een bepaald thema? Check de website van JEF: www.jeugdfilm.be/beleef-film/thuis 

 

http://zoeken.liedekerke.bibliotheek.be/
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3. Activiteiten 
 

 WEEK VAN HET BOS 

7 tot en met 25 oktober 2019 
 

Vorig jaar startten de gemeenten Liedekerke en Ternat met een volledig nieuw 
concept voor de Week van het Bos. Deze nieuwe aanpak was een groot succes!  
Ook dit jaar kan je weer deelnemen met jouw klas. Je kiest zelf of je een halve of een 
volledige dag mee het bos in trekt. 
Je kan deze dag zelf samenstellen en vullen met 2 activiteiten uit het aanbod: een 
traditionele wandeling met gids, een hip sport- en klimparcours, 
een creatieve workshop, feeërieke woonwagenverhalen of een 
natuurworkshop om dierenhotels of nestkastjes te maken.  
 
Je zal nog een brief ontvangen met meer informatie.  
Info: milieu@liedekerke.be - 053 64 55 38 
 

 SCHOOLZWEMMEN 
 
 Het zwembad is gesloten tot januari 2020.  
 
Een nieuwe aanvraag voor het schoolzwemmen vanaf het 2de semester kan je enkel en alleen via 
het webformulier op de website:  
https://www.liedekerke.be/webform/aanvraag-schoolzwemmen-2020 
 
Groepsreserveringen via mail of telefoon worden niet meer aanvaard. Elke zwemgroep (max. 35 
leerlingen)  moet een aparte aanvraag indienen.  
Bij problemen kan je terecht op het mailadres uit@liedekerke.be of 053 64 55 82.  
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Enkele afspraken: 

 Kleuters en leerlingen uit  het 1ste en 2de leerjaar krijgen voorrang voor aanvragen in het instructiebad. Bij grote bezetting wordt het instructiebad 
verdeeld in 2 banen. Per baan max. 20 leerlingen.  

 Liedekerkse scholen krijgen voorrang op scholen van buiten de gemeente. De voorrangsregel vervalt voor aanvragen die binnen komen na 15 

oktober 2020.  

 Het aantal leerlingen per zwembaan is beperkt tot 20. Gelieve hiermee rekening te houden bij de reservatie. De leerkracht geeft bij het binnen 

komen het aantal aanwezige leerlingen door aan de redder. 

 Leerkrachten begeleiden hun kinderen tot aan de doorloopdouches en houden toezicht tot de leerkracht LO het overneemt. Leerlingen gaan in geen 

geval zonder begeleiding in de kleedcabines. Leerkrachten blijven ook tijdens de zwemles toezicht houden op hun klas. 

 De omkleedzone is een rustige zone waar kinderen zich kunnen omkleden.  

 De natte zone betreedt iedereen zonder schoenen. In de droge zone loop je volledig gekleed met schoenen aan. 

 Beperk de douchetijd, zodat de volgende schoolgroep ook tijdig het zwembad in kan duiken. 

 Opgelet! Wees extra waakzaam bij beginnende zwemmertjes. Bij problemen verwittig je onmiddellijk de redder. 

 De plaats in de groepscabine is beperkt, respecteer de regel: vanaf het 3de leerjaar maak je gebruik van de individuele kleedhokjes. Kledij wordt dan 

opgeborgen in de lockers en niet achtergelaten in de kleedcabines. 

 

 Andere activiteiten voor sport 
\ Krolfsets  

Krolf is een combinatie van petanque, golf en croquet. De ideale activiteit voor een sportdag, les LO of teambuilding. Er zijn 
2 sets te ontlenen via sport@liedekerke.be. Er is een vast speelterrein aanwezig in het Pastoriepark en het speelveld 
achteraan het zwembad. 

 
\ Toon je sportclub @ school op woensdag 11 september 

De tweede woensdag van september roepen we iedereen op om in de sportoutfit van hun sportclub naar school te komen.  
De actie kadert in de Europese Week van de Sport.   

 
Misschien heb je leuke ideeën om een activiteit op school of in het sportcentrum te organiseren binnen dit thema?  
Maak een ludieke groepsfoto en bezorgt hem aan de sportdienst via uit@liedekerke.be 

 
Inspiratie nodig? https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/sportersbelevenmeer-award-
2018/inspiratievoorbeelden/ 
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4. Bibliotheek 
 
PRAKTISCH 

 

 

 

 

 bibliotheek@liedekerke.be – 053 64 55 81

 

 Klaspas 
 
Wist je dat je als leerkracht recht hebt op een klaspas van de bib? 
Met de klaspas geniet je extra voordelen: je kan 90 materialen uitlenen i.p.v. 15 én je bent vrijgesteld van telaatgelden. Wanneer je een boek verliest, betaal je uiteraard de 
aankoopprijs van het boek + €3 administratiekosten.   
 
 

 Klasse lerarenkaart 
 
 
Sinds 2016 verspreidt KLASSE de lerarenkaarten via de Vlaamse openbare bibliotheken. 
 
Voor leerkrachten die wonen in Liedekerke ligt de lerarenkaart klaar aan de bib-balie. Alle info over de kaart & de meer dan 1000 
voordelen vind je hier: www.klasse.be/lerarenkaart 

 

  

Openingstijden   
maandag 15.00 uur   20.00 uur 
dinsdag 15.00 uur 20.00 uur 
woensdag 13.00 uur 18.00 uur 
donderdag 15.00 uur 20.00 uur 
vrijdag 09.00 uur 12.00 uur 
zaterdag 10.00 uur 13.00 uur 

http://www.klasse.be/lerarenkaart


COLLECTIE 
 

 Educatieve taalspellen 
 
In het spelpunt vind je ook een aantal educatieve taalspellen, specifiek gericht op taalstimulering.  
 
Doelgroep: anderstalige leerlingen uit het lager onderwijs  
Inhoud: een diverse verzameling gezelschapsspellen gericht op taal. Je vindt alle spellen terug op onze catalogus.   
Praktisch: je kan max. 2 spellen uitlenen per kaart.  De uitleentermijn voor een spel bedraagt 4 weken. 
 
 
 
 

 
 Dyslexie? Welkom in onze bib! 

 
Hoe krijg je moeilijke lezers of kinderen met dyslexie  toch enthousiast voor boeken?  
Wij bieden hulpmiddelen! In de bib vind je luisterboeken, daisyboeken,  
daisyspelers, leeslinialen en makkelijk lezen boeken.   
 
 
 
 

 Daisyboeken en daisyspelers  
 
Met een daisyboek, daisyspeler en liniaal kunnen kinderen op eigen tempo luisteren en tegelijkertijd meelezen in het boek.   
 
Een daisyboek is een soort luisterboek, maar heeft meer mogelijkheden. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk de afspeelsnelheid te regelen, te bladeren in de bladzijden en hoofdstukken, en een bladwijzer te 
plaatsen.  Voor het beluisteren van een daisyboek is een speciaal afspeelapparaat nodig: de daisyspeler.  Vooral voor kinderen 
die slechtziend zijn of voor kinderen met een leesbeperking (dyslexie, afasie) is een daisyboek een uitkomst.   
Onze bibliotheek heeft 4 daisyspelers te leen van het type Victor Reader Stratus. Daisy-spelers kunnen worden uitgeleend voor 
een periode van 4 weken. 



 

 Luisterpuntbibliotheek 

Ook handig is een account op de Luisterpuntbibliotheek, waar je boeken gratis kan downloaden of streamen zodat je kan luisteren en lezen tegelijk. Hier 

lees je er alles over: www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/kids We helpen je graag om deze account mee aan te maken. 

 Kamishibai verteltheater + vertelplaten 
 
Stap in de eeuwenoude Japanse traditie van het verteltheater of de kamishibai.  
 
Deze combinatie van voorlezen en theater dompelt de kinderen volledig onder in een verhaal. Je kan zowel de 
vertelplaten als het verteltheatertje bij ons uitlenen. Ideaal om in je klas eens op een andere manier een verhaal 
te brengen. In de bib vind je ook verschillende boeken over het gebruik van een verteltheater terug (bij de 
informatieve boeken voor volwassenen op plaats 433.7) 
 
 

 Thuis in taal 
 
Steeds meer kinderen spreken thuis geen Nederlands. Ook voor deze kinderen is het belangrijk dat hun thuis een 
taalrijke omgeving is.  
 
Het project ‘Thuis in taal’ helpt ouders bij het ontwikkelen van een taalrijke omgeving, ook in de thuistaal. Het 
biedt hen de kans om in hun eigen taal voor te lezen. Zo stimuleren ze ook de Nederlandse taalverwerving van hun 
kinderen. De MINIBIB biedt voorleeszakjes aan in volgende talen: Arabisch, Spaans, Turks, Russisch, Pools, 
Portugees, Roemeens, Frans en Italiaans.  
 
Elk rugzakje bevat een aantal voorleesboekjes in één van de thuistalen, enkele woordeloze prentenboeken, een 
liedjesboek, de dvd "Met een boekje op de schoot" en een meertalige brochure met voorleestips.  
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 Themarugzakjes 

 
 
In de  minibib vind je een heleboel themarugzakjes. (uitlenen & inleveren aan de bib-balie) 
 
Tatertaalrugzak 0-3 jaar 
Bevat (voorlees)materialen voor baby’s en peuters. Kinderen die van bij de geboorte verwend worden met boeken, liedjes, 
versjes en verhalen leren veel nieuwe woorden en zinnen, ze raken vertrouwd met boekentaal en ze kunnen sneller lezen.  
 
Themarugzak 3-5 jaar 
Bevat themaboeken en leuke gadgets voor kleuters en beginnende lezers. Ideaal (voor)leesvoer voor (groot)ouders, juffen, 
meesters, grote broer of zus, eerste lezers...  
Graag advies bij het zoeken van thematische boeken voor in de klas? Geef ons gerust een seintje! 
 
 
 
 
 

 Op zoek naar een goed boek? Ontdek Boekenzoeker! 
 
Je leerling zoekt een boek of luisterboek?  Hij/zij kan niet kiezen en raakt de weg kwijt in de bib?  
 
Dan kan je 2 dingen doen: 
 

1. surf naar www.boekenzoeker.org.  Daar vind je makkelijk een heleboel tips. 
 

2. vraag een bib-medewerker om te helpen. Wij weten waar alle boeken staan en hebben een antwoord op alle 
boekzoekvragen. 
 

  

http://www.boekenzoeker.org/


5. Algemene sociale info 
 
 

 BIZ - BudgetInZicht  
 
De BudgetinZicht-samenwerkingsverbanden zijn 11 regionale samenwerkingsverbanden van OCMW’s, OCMW-
verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s. Deze teams 
werken samen aan kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en zetten in op de preventie van schulden via workshops, 
infoavonden en vormingen.  
BIZ Halle-Vilvoorde werkt onder andere aan financiële educatie door middel van een budgetspel voor leerlingen van de 
derde graad secundair onderwijs. Spelenderwijs leren jongeren hierbij bewust omgaan met geldzaken en krijgen ze 
inzicht in de maandelijkse kosten waarmee ze te maken zullen krijgen wanneer ze op eigen benen staan.  

Info: BIZ Halle Vilvoorde - www.cawhallevilvoorde.be  

 
 SOS Schulden op School  

 
Dit is een vzw die streeft naar gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren, maar specifiek door aandacht te besteden aan 
kosten op school. Problemen met schoolkosten kunnen uitsluiting van kinderen en jongeren in de hand werken. SOS Schulden op 
School neemt bijgevolg uiteenlopende initiatieven om dit tegen te gaan, zoals workshops voor scholen, individuele 
begeleidingstrajecten voor schoolteams, de uitgave van naslagwerken en brochures en projecten met sociale partners.  
Info: sos@schuldenopschool.be of 053 73 08 21  
 

 School – en studietoelage 
 
Gezinnen met schoolgaande kinderen kunnen jaarlijks een studie – en/of schooltoelage aanvragen. Dit moet steeds gebeuren voor 1 juni van het lopende 
schooljaar.  
Of je recht hebt, hangt af van jouw gezinsinkomen, gezinssituatie en nationaliteit. Bovendien moet de leerling waarvoor de school – of studietoelage wordt 
aangevraagd, voldoende aanwezig zijn op in de lessen en voltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling. 
 
Je kan jouw aanvraag  indienen via het digitaal loket school- en studietoelagen via https://www.studietoelagen.be/digitaal-loket. 
Info: https://www.studietoelagen.be/school-en-studietoelagen, bel 1700 of neem contact op met het Sociaal Huis (Opperstraat 33, 1770 Liedekerke, 
sociaalhuis@liedekerke.be, 053 64 55 51) 
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 JAC (Jongeren Adviescentrum)  
 
Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen.  
Problemen thuis? Vragen over seks of drugs? Of over pesten? De jongere kan bij het JAC terecht met elke vraag.  
 
Info: jac@cawhallevilvoorde.be of 02 613 17 02  
 
 

 CKG (Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning)  
 
Elk centrum richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar die een hulpvraag hebben. Je kan bij CKG terecht wanneer het 
opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen of wanneer een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief biedt op 
verandering. CKG biedt ook hulp aan gezinnen met kinderen in acute crisissituaties en bij maatregelen van hoogdringendheid.  
CKG’ s zijn dan ook 24/24u bereikbaar, elke dag van het jaar.  

Het hulpaanbod van CKG bestaat meestal uit:  

 Gratis mobiele begeleidingen van gezinnen aan huis  

 Ambulante pedagogische trainingen voor ouders  

 Ambulante opvang voor het kind  

 Residentiële opvang in een leefgroep  
 
Info: CKG Sloebernest – Brussel - 02 424 22 20  
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