Fietspool
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Speelplein Kaboom heeft een ‘fietspool’ opgericht.
De begeleidende animatoren hebben een diploma
‘gemachtigd opzichter’.
De speelpleinweken op basisschool Ten Berge:
Vertrek: 8.00 uur Boerenkrijgpark - Molenstraat 1
Tussenstop: 8.15 uur IBO Uitbergen - Veerstraat 13
Aankomst: 8.30 uur Basisschool Ten Berge
Terugkeer: 16.30 uur Ten Berge
Tussenstop: 16.45 uur IBO Uitbergen
Aankomst: 17.00 uur Boerenkrijgpark
De speelpleinweek in en rond de sporthal van Overmere:
Vertrek: 8.00 uur IBO Berlare - Gaver 72.
Passage: 8.15 uur IBO Uitbergen
Aankomst: 8.30 uur Sporthal Overmere
Terugkeer: 16.30 uur Sporthal Overmere
Tussenstop: 16.45 uur IBO Uitbergen
Aankomst: 17.00 uur IBO Berlare
Zorg voor een fluovestje en aangepaste (regen)kledij!
Bij uitstappen en sleep-overs voorzien we geen fietspool.
(Groot)ouders die graag meefietsen: geef een seintje.
Meer info: schrijf je in voor de nieuwsbrief!

6 juli 2015
27 augustus 2015

Reacties van de voorbije jaren
“Speelplein Kaboom is zalig! Je hebt hier alles om je
te kunnen amuseren!”
“De modderspelen, ruige spelen en de speurtochten
vind ik het leukste!”
“Het waterballonnengevecht was supercool!”
“De animatoren zijn de beste! Zij weten altijd wel hoe
ze ons aan het lachen kunnen brengen!”

		

		meer info
		
dienst vrije tijd:
		
052 43 25 40
		jeugd@berlare.be
		www.berlare.be/kaboom
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Speelplein Kaboom Berlare
Van geboortejaar 2000 t.e.m. 2007
basisschool Ten Berge en sporthal Overmere
Inschrijven voor gewone speelpleindagen is niet nodig, wél
voor de uitstappen.
Meer info: dienst vrije tijd, 052 43 25 40, jeugd@berlare.be

“Ik kom al vier jaar naar het speelplein, en kan er
maar niet genoeg van krijgen! Volgend jaar ben ik
opnieuw van de partij.”
“Ik doe alles graag op het speelplein. Het liefste van al
word ik heel erg vuil!”

www.berlare.be
berlare

JEUGD

Programma
Vrijdag 3 juli:
Open speelpleindag - De Teletijdmachine
(basisschool Ten Berge)
I.s.m. de Vrienden van Kaboom! Een leuke kennismaking met
het speelplein.
Week van 6 t.e.m. 10 juli:
De Oerknal (basisschool Ten Berge)
Vrijdag 10 juli: uitstap naar Kid-rock Wetteren – 15,00 euro
Week van 13 t.e.m. 17 juli:
Van dino tot mammoet (basisschool Ten Berge)
Woensdag 15 juli: sleep-over voor tieners vanaf geboortejaar
2004 - 5,00 euro
Week van 3 t.e.m. 7 augustus:
Cleopatra and friends (basisschool Ten Berge)
Donderdag 6 augustus: uitstap naar Theater aan Zee
Oostende - 15,00 euro
Week van 10 t.e.m. 14 augustus:
De ontdekkingsreizigers (basisschool Ten Berge)
Woensdag 12 augustus: sleep-over voor tieners vanaf
geboortejaar 2004 - 5,00 euro
Week van 17 t.e.m. 21 augustus:
Flower Power (basisschool Ten Berge)
Donderdag 20 augustus: toerist in eigen gemeente!
- 7,00 euro
Week van 24 t.e.m. 27 augustus:
Back to the future (sporthal Overmere!)
Woensdag 26 augustus: T-day in Brasschaat voor
geboortejaren 2004 t.e.m. 2000 - 10,00 euro
Woensdag 26 augustus: dagje natuur voor geboortejaren
2005 t.e.m. 2007 – 10,00 euro

Inschrijven

Nieuwsbrief

Voor alle gewone activiteiten kan je tot op het laatste
moment beslissen om deel te nemen.

Geef je e-mailadres door aan jeugd@berlare.be. Zo blijf je
via de nieuwsbrief op de hoogte van de uitstappen en
activiteiten van het speelplein.

Voor de uitstappen is op voorhand inschrijven een must,
aangezien de plaatsen beperkt zijn!
Op 30 mei is het inschrijfdag. Vanaf dan kan er volop
ingeschreven worden.

Open speelpleindag
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Wil je graag kennismaken met ons speelplein?
Kom dan zeker langs op onze ‘open speelpleindag’ op
vrijdag 3 juli op basisschool Ten Berge.

Praktisch

Iedereen is welkom om mee te komen proeven van een
half dagje speelplein. De activiteiten en het vieruurtje zijn
helemaal gratis.

Normale speelpleindagen:
7.30 tot 9.30 uur: open speelaanbod
9.30 tot 12 uur: voormiddagactiviteit
12 tot 13.30 uur: open speelaanbod
13.30 tot 16 uur: namiddagactiviteit
16 tot 17.30 uur: open speelaanbod

Voorzie wel een centje voor een extra drankje, chips of
een hotdog!
Programma:

Tarieven
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Sinds dit jaar zijn er nieuwe tarieven voor de
speelpleinwerking.
4,00 euro voor een halve dag speelplein
(7.30 tot 12.30 uur en 12.30 tot 17.30 uur)
7,00 euro voor een volledig dag speelplein

13.30 uur: de speelpleinpoorten staan wagewijd open!
14.00 uur: start spelactiviteiten
18.00 uur: ‘Take me higher-fuif’
21.00 uur: einde van deze geweldige open speelpleindag!
Ook ouders zijn een hele middag welkom! Kom een
hapje of drankje nuttigen en steun op die manier de
Vrienden van Kaboom.

Sociaal tarief is mogelijk. Neem contact op met de dienst vrije
tijd. Gaver 72, 052 43 25 40, jeugd@berlare.be.
Kan je ook niet meer wachten tot het speelplein
begint?
Op onze website kom je enkele leuke filmpjes
tegen! Zo kan je de sfeer van Kaboom bijna live
meemaken.
Wedden dat je aftelt tot 3 juli?
www.berlare.be/kaboom

Vrijdag 28 augustus: GEEN SPEELPLEIN! Opruimdag…

We hebben ook een facebookpagina:
Ga op zoek naar ‘Speelplein Kaboom Berlare’
en geef onze werking een dikke duim!

v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare

