Voor kinderen
van 2,5-12 jaar

Niet op de openbare weg werpen

Wat is ‘Fun voor Kids’?
Met ‘Fun voor Kids vzw’ organiseren wij tijdens alle schoolvakanties activiteiten
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Omdat de omstandigheden (i.v.m. Covid-19) nog steeds snel kunnen wijzigen,
hebben wij ervoor gekozen om deze winterperiode enkel onze themadagen te
organiseren en de sport- en speelweken dus even op ‘non-actief’ te zetten.
Ons doel blijft uiteraard gewoon hetzelfde als voordien: we proberen niet zomaar
‘opvang’ te voorzien. We willen steeds opnieuw een gevarieerd en leuk programma aanbieden, boordevol originele en uitdagende activiteiten, telkens onder
begeleiding van gediplomeerde en enthousiaste monitoren.
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Inschrijven en betalen?
Inschrijven kan alleen via onze website (www.funvoorkids.com).
De betaling daarvan kan je ineens online doen of achteraf via overschrijving.
Wanneer de inschrijving voltooid is, krijg je meteen een automatische
bevestiging via e-mail, met daarbij als bijlage het 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 I Email: info@funvoorkids.com
www.funvoorkids.com
Ons secretariaat is open van maandag t.e.m. vrijdag
telkens van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

Ons volledige programma vind je op www.funvoorkids.com
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IN WILRIJK

WWW.FUNVOORKIDS.COM

THEMADAGEN
Hoe ziet een dagje ‘Thema@Wilrijk’ eruit?
Wij voorzien elke dag supertoffe activiteiten rond
één bepaald thema. De kinderen blijven steeds op
(of in de buurt van) de locatie zelf.
Je kan ervoor kiezen om in te schrijven voor afzonderlijke dagen.
Wij zouden het echter enorm appreciëren als jullie
toch voor minstens 3 à 4 dagen zouden inschrijven.
Op die manier kunnen we de capaciteit van onze
bubbel zo optimaal mogelijk benutten.

Waar?
Parkschool Ieperman, Kerkelei 41-43, Wilrijk

Leeftijdsgroepen?
Wij werken met 2 verschillende leeftijdsgroepen:
Kleuters: van 2,5 tot 6 jaar
Lagere School: van 6 tot 12 jaar

Kostprijs?
€ 23 / dag. Schrijf je in voor de
volledige week, dan krijg je een
korting van € 1/dag.
Inbegrepen zijn: alle themaactiviteiten en -benodigdheden,
begeleiding, vieruurtje en
sportverzekering Ethias.

In onze
bubbels is plaats voor
max. 50 personen
(kinderen en monitoren samen).
De overheid raadt aan om maar 1 bubbel per
vakantieweek te volgen. Verschillende opvangmogelijkheden combineren raden ze dus af.
Wij hebben in ieder geval ons uiterste best gedaan
om genoeg variatie in ons aanbod te brengen zodat
de kids een hele week “fun” kunnen beleven bij ons!
Wij zouden jullie dan ook vriendelijk willen vragen je kind
telkens voor minstens 3 à 4 dagen per week in te schrijven.
(bij voorkeur zelfs een volledige week). Als je je kind maar
1 of 2 dagen inschrijft, kan een ander kind die plaats
immers niet meer opvullen op de andere dagen.
Op die manier kunnen we onze bubbels zo
optimaal mogelijk benutten én proberen we
zo goed mogelijk de veiligheid voor
iedereen te garanderen.
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02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
06/11/2020

KLEUTERS (2,5 - 6 jaar)

LAGERE SCHOOL (6 - 12 jaar)

Piraten Paradijs
Op stap met dinosaurussen
Sjakie & de chocoladefabriek
Het betoverde bos
Wereld op z’n kop (NIEUW!)

Griezelen geblazen
Dag der detectives
Music Maestro (NIEUW!)
Alternatieve sportdag
Wetenschapper voor één dag

KERSTVAKANTIE

KLEUTERS (2,5 - 6 jaar)

LAGERE SCHOOL (6 - 12 jaar)
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21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
24/12/2020
25/12/2020

Speelgoedfabriek
Op (wereld)reis
Superhelden
Jingle Bells (NIEUW!)
Geen activiteiten

Het leven is een musical
Geluk(t) (NIEUW!)
Flitsen door de tijd
Jingle all the way (NIEUW!)
Geen activiteiten
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28/12/2020
29/12/2020
30/12/2020
31/12/2020
01/01/2021

Er was eens… (sprookjesdag)
Fun Airlines
Studio 100!
Wij vieren feest!
Geen activiteiten

Hulpdiensten
Klim, Everest, klim!
Kamp Fun!
Achter de schermen: Sci-fi (NIEUW!)
Geen activiteiten

SCHRIJF NU IN OP WWW.FUNVOORKIDS.COM

