Beste ouders,

Onze vakantiewerking, vandaag en morgen.
De afgelopen jaren werd er een sterk jeugdbeleid ontwikkeld voor en door jongeren. Dit kadert
in het kindvriendelijk beleid dat we wensen te voeren in onze gemeente.
De vakantiewerking heeft een erg belangrijke plaats in het aanbod aan activiteiten voor
kinderen. Sedert jaren bouwen we er samen aan en stellen we vast dat de vakantiewerking een
sterke aangroei kent. We zijn er fier op. We zien het als het resultaat van uw vertrouwen en het
overleg met u als
ouder enerzijds en de inzet van enthousiaste jongeren, hun leercurve en een goede aansturing
door de jeugddienst anderzijds. De samenwerking met Stekelbees werd het afgelopen jaar ook
versterkt.
Net zoals kinderen en jongeren durven we te dromen en vooruit te kijken. We maken ons dan
ook klaar voor de volgende stap. De grote vakantie hebben we reeds veroverd, maar nu willen
we de oceaan oversteken en andere vakantieperiodes aandoen. We merken dat u en de kinderen
vragende partij zijn voor een uitbreiding van de vakantiewerking. We zullen daarover ook verder
met u in overleg treden. Als bijkomende periode zien we in eerste instantie de paasvakantie,
maar we sluiten andere periodes niet uit.

Samen spelen, maar ook sporten?
De nadruk van de vakantiewerking zal steeds, zoals voorheen, blijven liggen op (samen)spelen en
de kinderen spelenderwijze te laten groeien als jongere. Niettemin willen we de noodzaak om
voldoende te bewegen onderlijnen en zullen we voor het eerst enkele sportieve impulsen geven.
Kinderen zullen op bepaalde momenten kunnen kennismaken met sommige sporten. Een initiatie
basket- en handbal staan dan ook alvast op het programma. Een andere wending, misschien
ietwat verrassend! Dat mag, net zoals de themadagen en toneeltjes, die ongetwijfeld ook weer
voor de nodige nieuwsgierigheid zullen zorgen.
Onze passie is om kinderen en jongeren zich te laten thuis voelen, om te zorgen voor een mooie,
onbezorgde en zin- en waardevolle vakantie. U mag op uw twee oren slapen, het wordt weer
geweldig!
Ik wens u en uw kinderen alvast een deugddoende vakantie toe! Geniet ervan.
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