Niet op de openbare weg werpen

Voor kinderen
van 2,5-12 jaar
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SPORT- & SPEELWEKEN

THEMADAGEN

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

Kostprijs?

Hoe ziet een dagje ‘Thema@Wilrijk’ eruit?

Kostprijs?

Wij voorzien elke dag een te gekke uitstap of activiteit
voor de kinderen. De dag wordt 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.

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

Wij voorzien elke dag supertoffe activiteiten binnen één
bepaald thema. Bij de themadagen blijven de kinderen
steeds op de locatie zelf. Ze gaan dus niet op uitstap.
Inschrijven kan voor de ganse week of voor één of
meerdere dagen afzonderlijk.
En je kan de themadagen natuurlijk ook afwisselen met
de activiteiten van onze sport- en speelweken.

€21,50/dag (vrije keuze: 1 of
meerdere dagen). Als je
inschrijft voor een volledige
periode, ontvang je een
korting van €1 per dag.

In die prijs is inbegrepen:
Waar?
Wilrijk:
Parkschool Ieperman, Kerkelei 41-43
Edegem: BS ’t Kofschip, Baron de Celleslaan 1
Berchem: Jeugddienst, Lange Pastoorstraat 26

!

Begeleiding, vieruurtje,
sportverzekering Ethias,
inkom uitstappen en
busvervoer

De themadagen gaan enkel door op onze locatie in
Wilrijk:
Parkschool Ieperman, Kerkelei 41-43

PROGRAMMA KLEUTERS 2,5-6 jaar

SPORT- EN SPEELWEKEN

SPORT- EN SPEELWEKEN

Krokusvakantie
Maa
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‘Trouble’ @ Cinema Cartoons
Kliminitiatie @ Klimax
Speelgoedmuseum
Ondergrondse speurtocht @ Coudenberg
Legenturia

24/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
27/02/2020
28/02/2020
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06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020

13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020

‘Trouble’ @ Cinema Cartoons
Speeltuin ‘Speelmijntje’
Speelgoedmuseum
Dans 4 Kids
Legenturia
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Vier je mee? Carnaval!
Veilig door het verkeer
Op (wereld)reis
Fun Airlines
Sterren & planeten
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Er was eens… (sprookjesdag)
Speelgoedfabriek
Kermiskramer voor één dag
Vier je mee? Pasen!
Cowboys & indianen

!
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Geen activiteiten
Vier je mee? Pasen!
Het betoverde bos
Diep in de zee
Ridders & prinsessen

Paasvakantie - week 1
Sportimonium
Pizza’telier + Atelier ‘Wassen’ @ MOT-museum
Klok’uus Zeeland
Ontdek het regenwoud @ Plantentuin Meise
Speeltuin ‘Kinderrijck’
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Paasvakantie - week 2
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THEMADAGEN

Krokusvakantie

Paasvakantie - week 1
Maa
Din
Woe
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Vrij

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

Waar?

PROGRAMMA LAGERE SCHOOL 6-12 jaar

In die prijs is inbegrepen:

Barelhoeve + speeltuin
Mini-Efteling
Klok’uus Zeeland
Pizza’telier + Atelier ‘Wassen’ @ MOT-museum
Speeltuin ‘Kinderrijck’

Paasvakantie - week 2
Geen activiteiten
‘Op pad met de mijnwerker’ @ Mijnmuseum
GPS-tocht @ De Vroente
Hidrodoe
Speeltuin ‘Planet Kids’

WWW.FUNVOORKIDS.COM
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Geen activiteiten
‘Mijnwerkers met vuile handen’ @ Mijnmuseum
‘Kabouterwandeling’ @ Tivoli
‘Op stap met Anemoontje’
Speeltuin ‘Planet Kids’

Ons volledige programma vind je op www.funvoorkids.com

