Voor kinderen
van 2,5-12 jaar

Wat is ‘Fun voor Kids’?

Niet op de openbare weg werpen

‘Fun voor Kids vzw’ organiseert activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar tijdens
alle schoolvakanties. Voor onze locaties, allemaal gelegen in de provincie Antwerpen,
werken wij samen met scholen en gemeentebesturen.
Wij voorzien niet zomaar ‘opvang’. We bieden een gevarieerd en leuk programma met
kwaliteitsvolle uitstappen en activiteiten. Steeds onder begeleiding van gediplomeerde
en enthousiaste monitoren.

Leeftijd van de deelnemers?
Wij werken met 2 leeftijdsgroepen: • Kleuters: van 2,5 tot 6 jaar
				• Lagere School: van 6 tot 12 jaar
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Hoe inschrijven en betalen?
Je kan enkel inschrijven via onze website (www.funvoorkids.com). De inschrijving
wordt door ons automatisch bevestigd via e-mail, met daarbij als bijlage uw factuur.

V.U. : Goossens Christian

Telefonische inschrijvingen, wijzigingen of annulaties
worden nooit aanvaard.

Contact
Fun voor Kids vzw, Bindstraat 20, 2600 Berchem
Tel.: 03/239 17 32 • Fax: 03/239 17 97
info@funvoorkids.com • www.funvoorkids.com
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Ons secretariaat is open van maandag t.e.m. vrijdag
telkens van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

Ons volledige programma vindt u op www.funvoorkids.com

WWW.FUNVOORKIDS.COM

THEMADAGEN

HERFSTVAKANTIE

WILRIJK
Kleuters 2,5 - 6 jaar

Hoe ziet een dagje ‘Thema@Wilrijk’ eruit?

Kostprijs?

Wij voorzien elke dag supertoffe activiteiten rond één bepaald
thema. De kinderen blijven steeds op de locatie zelf, ze gaan
dus niet op uitstap. Inschrijven kan voor de ganse week (4 dagen) of voor één of meerdere dagen afzonderlijk. Bovendien
kan je de themadagen ook afwisselen met de activiteiten van
onze sport- en speelweken.

€21,50/dag (vrije keuze: één
of meerdere dagen).
Als je inschrijft voor een
volledige periode, krijg je
een korting van € 1 per dag.
In die prijs is inbegrepen:

Waar?
De themadagen gaan enkel door op onze locatie in Wilrijk.
(Parkschool Ieperman, Kerkelei 41-43)

SPORTWEEK

Alle thema-activiteiten en
benodigdheden, materialen,
begeleiding, vieruurtje en
sportverzekering Ethias.

EDEGEM
Lagere school 6 - 12 jaar

Hoe ziet een ‘Sportdag’ eruit?

Kostprijs?

Elke dag laten we de kids spelenderwijs kennismaken met
één of andere sporttak. We proberen ons aanbod altijd zo
breed en gevarieerd mogelijk te maken. Voor ieder wat wils!
De dag wordt verder aangevuld met leuke en knotsgekke
sport- en spelactiviteiten, die uiteraard steeds afhangen van
de weersomstandigheden van de dag.
Inschrijven kan voor de ganse week (4 dagen) of voor één of
meerdere dagen afzonderlijk.

€23/dag (vrije keuze: één
of meerdere dagen).
Als je inschrijft voor een
volledige periode, krijg je
een korting van €2 per dag.

Waar?
De ‘Sportweek’ gaat enkel door op onze locatie in Edegem.
(Sportcentrum Mariënborgh, Doornstraat 65B, 2650 Edegem)

In die prijs is inbegrepen:
Alle sportactiviteiten, specifiek
sportmateriaal, begeleiding
door ‘Fun voor Kids’-monitoren,
sportbegeleider, vieruurtje en
sportverzekering Ethias.

THEMADAGEN I WILRIJK I Kleuters - 2,5-6j
Maa
Din
Woe
Don
Vrij

28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
01/11/2019

Studio 100 / Jungle Jive
Op de boerderij / Superhelden
Superhelden / Op de boerderij
Jungle Jive / Studio 100
Geen activiteiten

SPORTWEEK I EDEGEM I Lagere school - 6-12j
Maa
Din
Woe
Don
Vrij

28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
01/11/2019

Hockey
Tennis
Alternatieve sporten
Basketbal
Geen activiteiten

KERSTVAKANTIE
THEMADAGEN I WILRIJK I Kleuters - 2,5-6j
Maa
Din
Woe
Don
Vrij

30/12/2019
31/12/2019
01/01/2020
02/01/2020
03/01/2020

Piraten Paradijs
Muziekacademie 2.0
Geen activiteiten
Sjakie & de chocoladefabriek
Wij vieren feest!

SPORT - EN SPEELWEKEN I EDEGEM, WILRIJK, BERCHEM

SPORT- & SPEELWEKEN

BERCHEM, EDEGEM, WILRIJK
Kleuters + Lagere school

Hoe ziet een dagje ‘Sport- en speelweken’ eruit?

Kostprijs?

Wij voorzien elke dag een te gekke uitstap of activiteit voor
de kinderen. De dag wordt daarnaast verder aangevuld met
allerlei afwisselende sport- en spelactiviteiten op school of op
het sportterrein. Inschrijven kan voor de ganse week of voor
één of meerdere dagen afzonderlijk.

€23/dag (vrije keuze: één
of meerdere dagen).
Als je inschrijft voor een
volledige periode, krijg je
een korting van €2 per dag.

Waar?

In die prijs is inbegrepen:

Wilrijk: 		
Edegem:
Berchem:

Parkschool Ieperman, Kerkelei 41-43
BS ’t Kofschip, Baron de Celleslaan 1
Jeugddienst, Lange Pastoorstraat 26

Begeleiding, vieruurtje, sportverzekering Ethias, inkom
uitstappen en busvervoer.

WWW.FUNVOORKIDS.COM

Maa
Din
Woe
Don
Vrij

23/12/2019
24/12/2019
25/12/2019
26/12/2019
27/12/2019

Brandweer
Kamishibai verteltheater
Geen activiteiten
Speeltuin ‘Den Deugeniet’
Jump Univerz

Politie
Red Star Line Museum
Geen activiteiten
Speeltuin ‘Den Deugeniet’
Jump Univerz

Maa
Din
Woe
Don
Vrij

30/12/2019
31/12/2019
01/01/2020
02/01/2020
03/01/2020

Speeltuin ‘De Ravotter’
Tennisinitiatie
Geen activiteiten
Speeltuin ‘Flipperland’
Boerderij ‘Hof Ter Beke’

Bowling ‘Superbowl’
Ice Skating Center
Geen activiteiten
Kasteel van Jeanne de Merode
Zwembad ‘De Waterperels’

Kleuters - 2,5-6j

Lagere school - 6-12j

