Voor kinderen
van 3-8 jaar

Hoe inschrijven en betalen?
Inschrijven kan enkel via onze website:
www.funvoorkids.com. De eerste keer
moet je eerst een ouder- en kids-account
aanmaken. Nadien worden alle gegevens
automatisch bewaard in ons systeem.
Telefonische inschrijvingen, wijzigingen
of annulaties worden nooit aanvaard.
Nadat je online hebt ingeschreven, krijg je
een automatische bevestiging via e-mail
met daarbij als bijlage het factuur. Als je niet
gekozen hebt om meteen online te betalen,
zorg er dan zeker voor dat je nadien het
juiste bedrag overschrijft, mét vermelding
van de correcte gestructureerde mededeling. (Die kan je terugvinden op het factuur
zelf.) Houd ook zeker de vervaldatum van
het factuur goed in de gaten. Als we de
betaling na die datum nog niet ontvangen
hebben, krijg je van ons automatisch een
herinneringsmail.

Contact
Contactgegevens ‘Fun voor Kids’ vzw:
Bindstraat 20, 2600 Berchem
Tel.: 03/239 17 32
info@funvoorkids.com
www.funvoorkids.com

0
2
0
2
R
E
M
O
Z
N
E
G
A
D
SPEEL
boken
’ Ho
in basisschool ‘De Pluim

Openingsuren secretariaat:
Van maandag t.e.m. vrijdag:
van 9u00 – 12u30 en van 13u30 – 16u00

INSCHRIJVEN KAN ALLEEN VIA WWW.FUNVOORKIDS.COM

ONTDEK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.FUNVOORKIDS.COM

Wat is ‘Fun voor Kids’?
Tijdens alle schoolvakanties organiseren wij
met ‘Fun voor Kids’ activiteiten voor kleuters
en kids van de lagere school op verschillende locaties in het Antwerpse.
Wij willen niet zomaar ‘opvang’ voorzien.
We werken steeds een gevarieerd en
supertof programma uit, aangepast aan elke
leeftijd en telkens onder begeleiding van
diplomeerde monitoren. Het gaat hier tenslotte om de vakantie-opvang van uw kind
en daarvoor is enkel het beste goed genoeg!

SPEELDAGEN ZOMER 2020
Week 1
Ma

29/6

/

Di

30/6

/

Woe 01/7

Het is zomer!

Do

02/7

Tarzan & Jane

Vr

03/7

Ze leefden nog lang en gelukkig

Week 2

Hoe ziet een ‘Speeldag’ eruit?
Elke dag wordt gevuld met supertoffe
activiteiten. Af en toe wordt er ook eens een
uitstapje in de buurt gedaan. Inschrijven kan
voor de ganse week of voor één of meerdere dagen afzonderlijk.

Ma

06/7

Vlieg met me mee

Di

07/7

Kamp Fun!

Woe 08/7

Chateau Fun

Do

09/7

Het leven is een musical

Waar?

Vr

10/7

Klim, Everest, klim

Basisschool De Pluim
Pauwenlaan 55, 2660 Hoboken

Week 8
Ma

17/8

Chateau Fun

Di

18/8

Klim, Everest, klim

Woe 19/8

Het is zomer!

Do

20/8

Leve het piratenleven

Vr

21/8

Het leven is een musical

Prijs? € 22,50/dag
Als je een volledige week/
periode boekt, krijg je een
korting van € 1 per dag.

In de prijs
inbegrepen
- alle activiteiten, materialen
en uitstappen
- inkom uitstappen
- begeleiding
- vieruurtje (koek en drankje)
- Ethias verzekering

Niet in de prijs
inbegrepen
- tienuurtje
- lunchpakket
- drinken voor tijdens de dag
- annulatie-ziekteverzekering
(€ 1,5/dag)
- voor- en/of nabewaking
(€ 1/dag)

Afsluitdata van de inschrijvingsperiode:
Voor week 1 en 2: zondag 14/06/2020
Voor week 8: zondag 26/07/2020

Je kan je kind inschrijven voor de ganse week of voor één of meerdere dagen afzonderlijk. Vakantie-opvang op maat dus!

