
Zomerschool 2021 
Spelen en Nederlands Leren



ZOMERSCHOOL, WAT IS DAT?

Zomerschool is een taalkamp voor kinderen 
die weinig of geen Nederlands praten. We 
maken oefeningen, lezen, spelen, zingen, 
luisteren naar verhalen. We leren al spelend 
Nederlands.

Voor wie?
• Voor kinderen die na de zomervakantie 

naar de tweede kleuterklas tot en met het 
zesde leerjaar gaan

• Voor kinderen die samen met andere 
kinderen Nederlands willen oefenen

Wanneer?
• van 26 juli tot en met 30 juli
• van 2 augustus tot en met 6 augustus

Waar?
GC Warande

  Opperstraat 31, Liedekerke

GC Warande

Opperstraat 31



INSCHRIJVEN

Prijs (voor 2 weken): 1 kind  
in een gezin

2(+) kinderen  
in een gezin

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?
Sociaal huis 
  Opperstraat 33, Liedekerke 
  053 64 55 51
  socialezaken@liedekerke.be

Inschrijven kan vanaf maandag 19 april 2021.

Maak nu al je gezinsaccount in de webshop: 
https://liedekerke.ticketgang.eu/

• Online:  
www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-recreatie/zomerschool  

• Aan de UiT-balie in het vrijetijdshuis: 
Warandestraat 22, Liedekerke. 
(voorlopig enkel op afspraak uit@liedekerke.be of 053 64 55 82)

Houders van vrijetijdskompas kunnen “sociaal tarief”  
aanvragen en ook online reserveren.



PROGRAMMA
 08.00 - 09.00 uur opvang
 09.00 - 12.00 uur activiteiten
 12.00 - 13.00 uur middagpauze met vrij spel
 13.00 - 16.00 uur activiteiten
 16.00 - 17.00 uur opvang

AFSPRAKEN
• Breng je kind op tijd naar de activiteiten (voor 9.00 uur)

• Kom je kind op tijd ophalen (tot 17.00 uur)

• Komt je kind later of kom je hem/haar vroeger ophalen?  
Laat het ons vooraf weten.

• Mag je kind alleen naar huis?  
Schrijf een briefje met jouw handtekening op.

• Afwezig of ziek? Bel ons!

• Heeft je kind allergieën, medicatie of speciale zorg nodig?  
Zeg het ons op tijd!

• Respecteer de corona-maatregelen

CONTACTEER ONS
dienst samen leven 
  Opperstraat 31, Liedekerke 
  053 64 55 53
  samenleven@liedekerke.be


