
Vak ek n i d d o r 2020
Dit jaar zal onze werking een beetje anders verlopen. We zullen de kampen
onderverdelen in drie bubbels. Elke bubbel bestaat uit maximum 45 kinderen en
5 animatoren. Kinderen zullen binnen deze bubbels eten en spelen.
De kinderen worden	deze	week als volgt verdeeld in bubbels:

De kampen starten om 8.30 uur en eindigen om 16 uur.
Ook is er opvang voorzien vanaf 7 uur en tot 18 uur.
Wij vragen dat de kinderen zeker om 8.30	uur op de kampen aanwezig zijn, zo kunnen we
de bubbels respecteren. Ouders zijn niet toegelaten op de kampen, maar jullie kunnen
jullie zoon en/of dochter zeker dag zeggen in onze kiss-&-bye.

Draag een mondmasker wanneer je jouw kind brengt en ophaalt. Blijf niet praten aan de in- of uitgang en vermijd
contact met andere	ouders en kinderen.

de gele bubbelDe kampen	voor

de rode bubbelDe kampen	voor gaan door in Bokaal (Sportlaan 3a, 1770 Liedekerke).

de blauwe bubbelDe kampen	voor

gaan door in Bokaal (Sportlaan 3A, 1770 Liedekerke).

Is jouw kind ziek? Laat hem of haar thuis. Is jouw kind na het kamp ziek
geworden? Laat ons zeker iets weten.

Alle animatoren zorgen ervoor dat de maatregelen goed worden opgevolgd.
Handen worden regematig gewassen en de locatie wordt tijdig verlucht en
gepoetst.

Ouders kiezen best voor één soort activiteit per week. Combinaties van daguistapjes,
vakantiekampen, andere activiteiten, spelen bij familie en vrienden, bezoekjes bij
grootouders,.. moeten vermeden worden.
Dit is ook zo als jouw kind maar één dag of enkele dagen naar de vakantiekampen
komt.

Elk kind brengt een eigen lunchpakket en voldoende drank (water) mee. In de voor- en
namiddag is er een pauze voorzien. Dan kunnen de kinderen een stuk fruit of koekje eten.

Om afval te beperken, vragen we om alle voeding in een doosje te stoppen en water in een
hervulbare drinkbus mee te geven. Je hoeft dus geen 2 of 3 flesjes mee te geven.
Schrijf de naam van jouw kind op het doosje en/	of de drinkbus, zodat er niets verloren gaat.
Wij vullen de drinkbus water regelmatig bij, zodanig dat jouw kind zeker voldoende drinkt.

We streven naar een gezond speelplein. Te veel suiker, chips, chocolade of
frisdrank worden niet toegelaten. Woensdag is onze gezonde dag: geen koekjes
of fruitsapjes op woensdag. Enkel fruit, water en een gezonde brooddoos!

gaan	door	in	de	GC	Warande	(Opperstraat	31,	Liedekerke).	
Ingang	langs	de	trap	op	de	binnenkoer.

De	kampen	voor	de	oranje	bubbel	gaan	door	in	de	GC	Warande	(Opperstraat	31,	Liedekerke).	
																																												Ingang	langs	de	trap	op	de	binnenkoer.

!OPGELET	DE	LOCATIES	ZIJN	VERANDERD!



Kinderen dragen altijd speelkledij: we verven, knutselen met klei of gaan op tocht 
door het bos. Geef jouw kind ook dagelijks reservekledij (ondergoed, broek, T-shirt 
en kousen) mee in de rugzak. Wij gaan regelmatig met de groep naar toilet, maar 
een ongelukje kan gebeuren. 

Wij merken dat er steeds meer kinderen nog een pamper dragen. Kinderen moeten 
zindelijk zijn om  naar de  Vakantiekampen te komen.
Heeft jouw kind nog regelmatig accidentjes? Meld het ons. Kinderen die niet zindelijk zijn, 
mogen wij weigeren op onze kampen. Gelieve hier ook rekening mee te houden.

Bij warm weer worden buitenzwembadjes bovengehaald, de 
tuinslang aangesloten en veel waterspelletjes gespeeld. Zwemkledij 
als ondergoed dragen mag dan altijd. Een handdoek meebrengen kan 
zeker bij mooi weer. 

Bij zonnig weer, smeer je jouw kind 's morgens in met zonnencrème. Wij zullen dit op de 
kampen herhalen. Heeft jouw kind een allergie of een zeer gevoelige huid? Licht ons hierover 
in en geef eventueel aangepaste zonnemelk mee in de rugzak.
Een pet of hoedje als bescherming tegen de zon, mag zeker.

Elke week gaan wij zwemmen met de twee oudste bubbels

 De rode bubbel gaat zwemmen op dinsdag
 De blauwe bubbel gaat zwemmen op donderdag
 

Uiteraard zijn wij verzekerd, maar dat geldt niet voor dure spullen. Gelukkig hebben we die niet nodig op de 
vakantiekampen: laat GSM, Ipod, eigen speelgoed… thuis. Breng je het toch mee en raak je het kwijt? Dan is dat 
jouw eigen verantwoordelijkheid.

Soms vragen kinderen ons of ze alleen naar huis mogen fietsen of wandelen. Is dit oké voor jou? Dan verwachten 
we een schriftelijk toestemming met jouw naam en de naam van het kind. Bezorg  ons dit gehandtekend
document, dan laten we jouw kind alleen naar huis vertrekken vanaf 16u.

Doen we het goed? Heb je een opmerking? Kan jij ons een goeie tip geven? Elke feedback is zéér welkom! 
Stuur een mail naar jeugd@liedekerke.be of spreek de hoofdanimator of jeugdconsulent aan.

Heb je nog vragen? Contacteer dan jeugd@liedekerke.be 

Heb jij een formulier van jouw mutualiteit voor de gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijving voor een kamp? 
Bv. CM fit&fun, LM speelpleinwerking en sportvakanties, maar ook Partena, VNZ ea.
Ga met je formulier naar de UiT-balie in het vrijetijdshuis, zij helpen jou verder!

Tot l  e v ti pe !!


