
Zomerschool 2019 
Spelen en Nederlands Leren

PROGRAMMA
 8.30 – 9.00 uur Je mag jouw kind naar de zomerschool brengen
 9.00 uur Start activiteiten voormiddag
 12.00 uur Lunch en middagpauze
 13.00 uur Start activiteiten namiddag
 16.00 – 16.30 uur Einde activiteiten, je mag jouw kind komen halen

AFSPRAKEN
Veiligheid
Voor de veiligheid van jouw 
kind vragen wij de naam en het 
telefoonnummer van jouw huisarts. 
Verwittig ons zeker als jouw 
kind speciale zorg nodig heeft: 
medicijnen, allergie, voeding,…

Studieniveau
Om jouw kind zo goed mogelijk te 
begeleiden, weten wij graag naar 
welk studiejaar hij of zij gaat. 
Zeg dit als je jouw kind inschrijft.

Wees op tijd
Wij starten stipt om 9.00 uur 
met de activiteiten, te laat 
komen is niet leuk. 
Als jouw kind alleen naar huis mag 
gaan, hebben wij een briefje met 
jouw handtekening nodig.

Afwezig of ziek
Zal jouw kind later arriveren of niet 
aanwezig zijn? Telefoneer ons dan 
zo snel mogelijk.

CONTACTEER ONS
Contactpersoon: Katrien Segers
tel. 053 64 55 82
uit@liedekerke.be



ZOMERSCHOOL, WAT IS DAT?

De zomerschool is een taalkamp 
voor kinderen die thuis weinig of 
geen Nederlands spreken. Jouw kind 
maakt oefeningen, speelt spelletjes, 
zingt liedjes en luistert naar verhalen. 
Zo leert en oefent jouw kind de 
Nederlandse taal op een leuke manier!

Voor wie?
Voor kinderen die naar het 1ste leerjaar 
gaan tot het 6de leerjaar

Waar?
GC Warande - Opperstraat 31, 
1770 Liedekerke (parking gemeentehuis) 

Wanneer?
- van 29 juli tot en met 2 augustus 2019
- van 5 augustus tot en met 9 augustus 2019

GC Warande

Opperstraat 31

INSCHRIJVEN

Prijs

VOOR 2 WEKEN eerste kind vanaf tweede kind

Inwoner Liedekerke 75 euro 60 euro

Inwoner met 
vrijetijdskompas 18,75 euro 15 euro

Inwoner andere gemeente 157,50 euro 127,50 euro

Vragen over het vrijetijdskompas? Meer info in het sociaal huis  
- Opperstraat 33 - 053 64 55 51 - socialezaken@liedekerke.be

Inschrijving
Inschrijvingen starten maandag 15 april 2019. 
Je kan inschrijven tot en met zaterdag 29 juni 2019.

Online: 
www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-recreatie/zomerschool  
Aan de UiT-balie in het vrijetijdshuis  - Warandestraat 22

LET OP: De inschrijving is pas definitief na betaling!


