JEUGDDIENST DEINZE

VAKANTIEKRANT ZOMER 2012
Knuffelpas - Speelpleinwerking
Tienerwerking - Grabbelpas

IN DE ZOMERVAKANTIE IS ER WERKING IN:
JULI:
van 02/07/2011 tot en met 13/07/2011 en van 23/07 tot en met 31/07
AUGUSTUS:
01/08/2011 tot en met 29/08/2011 (met uitzondering van 15/08/2012)
AANBOD:
Knuffelpas:
Speelpleinwerking:
Tienerwerking:

voor kinderen van 4 tot 6 jaar
(geboortejaar 2008, 2007 en 2006)
voor kinderen van 7 tot 11 jaar
(geboortejaar 2005 tot en met 2001)
voor tieners van 12 tot 15 jaar
(geboortejaar 2000 tot en met 1997)

Knuffelpas, Speelpleinwerking en Tienerwerking gaan op weekdagen elke
namiddag door van 13.30u tot 17u. Er is telkens gratis opvang voorzien
vanaf 12.45u vóór de start van de werking en tot 17.30u na afloop van de
werking.
Grabbelpas:

voor kinderen en tieners van 7 tot 15 jaar
(geboortejaar 2005 tot en met 1997)

Grabbelpas zal telkens doorgaan op dinsdag, de volledige programmatie
vindt u terug in het Grabbelpasprogramma verderop in dit boekje.
Let op: de plaatsen voor de Grabbelpasactiviteiten zijn beperkt, vooraf
tijdig inschrijven op de jeugddienst is dus noodzakelijk!
Inclusief speelplein:
Deze zomer wil de Stedelijke Vakantiewerking Inclusief werken. Dat wil
zeggen dat kinderen tussen 4 en 15 jaar oud met een beperking van harte
welkom zijn op het speelplein. Let op: Om de kwaliteit van de begeleiding
te garanderen is vóóraf inschrijven voor kinderen met een beperking
noodzakelijk. Dit kan tot 15 juni 2012 bij de jeugddienst.

De Jeugddienst van de stad Deinze organiseert tijdens de vakantieperiodes
vakantiewerking voor kleuters, kinderen en jongeren van 4 t.e.m. 15 jaar.
De vakantiewerking gaat telkens door in de namiddag.
Opvang in de voormiddag kan in samenspraak met IBO De Brieltuin geregeld
worden.
Van daaruit worden de kinderen begeleid naar de vakantiewerking en terug.
Vooraf afspreken en inschrijven is noodzakelijk.
tel. De Brieltuin: 09 381 96 96 (coördinator: Vera Kindt)
Alle activiteiten van de vakantiewerking vinden plaats in:
Brielpunt
Mouterijdreef 22
9800 Deinze
(tenzij anders vermeld in de vakantiekrant)
Elk kind dat aan één van de werkingen wil deelnemen, dient vooraf een speciaal
pasje aan te kopen bij de Jeugddienst en zijn of haar ingevulde medische fiche
mee te brengen.
- Kleuters van 4 t.e.m. 6 jaar kopen een KNUFFELPAS (foto meebrengen).
- Kinderen van 7 t.e.m. 11 jaar kopen een GRABBELPAS
(hiermee kunnen ze deelnemen aan Speelpleinwerking en/of
Grabbelpasactiviteiten)
- Jongeren van 12 t.e.m. 15 jaar kopen een TIENERPAS
(hiermee kunnen ze deelnemen aan Tienerwerking en/of Grabbelpasactiviteiten)
Kostprijs pasje: 4,00 euro, incl. verzekering.
Deze pasjes zijn het hele jaar geldig. Bij verlies van het pasje betaal je 1,50 euro
voor een nieuwe pas.
De pasjes zijn gratis voor houders van het OMNIO-statuut.
Huurprijs das: 3,00 euro.
Voor de herkenbaarheid draagt elke deelnemer een gehuurde das naargelang de
werking. Wie deelneemt aan Knuffelpas draagt een blauwe das, wie deelneemt aan
de Speelpleinwerking of Grabbelpas draagt een rode das.
+ 12-jarigen (Tienerwerking) hoeven geen das te dragen.
Bovenop de prijs voor een pas en een das komt er nog een deelnameprijs voor de
activiteiten. Deze prijzen kan je vinden onder de uitleg per werking en bij de
verschillende Grabbelpasactiviteiten.
Passen en dassen worden enkel aangekocht/gehuurd bij de Jeugddienst en
dienen bij iedere activiteit gedragen te worden!

Knuffelpas (4–6 jaar)
Knuffelpas is een speciaal op kleuters afgestemd
programma en omvat een brede waaier van
activiteiten met het accent op creativiteit, manuele en
lichamelijke expressie, fantasie, samenspel, enz. De
Knuffelpas staat open voor alle kleuters geboren in
2008, 2007 en 2006.

Speelpleinwerking (7–11 jaar)
Dat is vast en zeker iets voor jou! Speelpleinwerking
staat voor avontuur, sport, spel, creativiteit, nieuwe
vrienden en vriendinnen en nog zoveel meer. Centraal
staat het spelen in groepsverband waarbij men de
mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en van de
anderen leert ontdekken. Er is ook ruimte voor vrij spel:
gezelschapsspelen, kampen bouwen, voetballen,… De
Speelpleinwerking is er voor alle kinderen van 7 tot en
met 11 jaar.

Tienerwerking (12–15 jaar)
Yiehaaa… Bruis jij ook van energie en heb je
zin om eens iets nieuws uit te proberen?
Kriebelt het bij jou ook om nieuwe vrienden te
ontmoeten of wil je, samen met je reeds
gekende vrienden, een toffe zomer in groep
mee beleven? Here is the one and only
remedy: …
Kom naar onze Tienerwerking en … bedenk tijdens de volgende
zomervakantie samen met onze supercoole leiding keitoffe activiteiten. In
de Tienerwerking krijg jij de kans om zelf de activiteiten en uitstappen mee
te bepalen!

Een namiddag Knuffelpas/Speelpleinwerking/Tienerwerking kost
2,50 euro voor het eerste kind uit het gezin, 2,00 euro voor het tweede
kind en 1,50 euro voor het derde en volgende kind(eren).
Houders van het OMNIO-statuut betalen 1,50 euro per namiddag,
per kind.
Een drankje is inbegrepen, tussendoortjes breng je zelf mee.
Hoe ziet een namiddag eruit?
12.45 - 13.30 u.: Alle kinderen verzamelen aan Brielpunt.
Er is opvang voorzien door de animatoren.
Iedereen dient aanwezig te zijn vóór 13.30 u.!
13.30 - 17.00 u.: Afwisselende activiteiten die omstreeks 15.30 u.
onderbroken worden voor een vieruurtje.
17.00 - 17.30 u.: Opvang door de animatoren mogelijk.

Grabbelpas (7–15 jaar)
Steekt het verveelbeest soms de kop
op? Heb je geen nood aan elke
namiddag ravotten, maar volstaat het
voor jou om gedurende enkele uren
per dag deel te nemen aan ongewone
en verrassende activiteiten? Dan is er
voor jou Grabbelpas!

In de Grabbelpaskalender vind je een overzicht van alle
activiteiten.
De Grabbelpasactiviteiten staan open voor alle kinderen
van 7 tot 15 jaar, tenzij anders vermeld.
Hoe inschrijven voor Grabbelpas?
Kinderen en jongeren die willen deelnemen aan de Grabbelpasactiviteiten
dienen vooraf bij de Jeugddienst een pas aan te kopen, een ingevulde
medische fiche mee te brengen en vooraf in te schrijven per activiteit.
De prijzen zijn afhankelijk van de activiteit.

Grabbelpaskalender juli 2012
Dinsdag 3 juli: Kookkriebel i.s.m. Activak vzw
We starten met een koffer vol ingrediënten en
maken er een overheerlijke, onvergetelijke
maaltijd van. Nadat we onze koksmuts hebben
opgezet, werken enkele kinderen aan de
aperitief, terwijl anderen zich behoeden over het
voorgerecht,
hoofdgerecht,
nagerecht
of
vieruurtje. Als alle maaltijden klaar zijn, nemen
we plaats aan de feesttafel om te smullen van
alle eigen bereidingen!
Prijs:
Uur:
Afspraak:

12 euro, drankje en volledige maaltijd inbegrepen.
van 9.00 u. tot 13.00 u.
aan Brielpunt

Dinsdag 10 juli: Uitstap naar Plopsaland
Vandaag trekken we er met de trein op uit richting De
Panne. We brengen er een bezoek aan Plopsaland en
genieten van Mayaland, Anubis The Ride, de Supersplash
en zoveel meer! Het wordt vast en zeker een dagje om
nooit te vergeten!

Prijs:
.Uur:
Afspraak:

22 euro, picknick en drank zelf te voorzien, drankje inbegrepen voor het
vertrek naar huis.
van 8.30 u. tot 19.00 u.
aan Station Deinze!

Dinsdag 24 juli: Mission Impossible i.s.m. Activak vzw
Voor wie iets superspannends zoekt, is dit de perfecte formule!
De deelnemers krijgen van het IMF (Impossible Mission Force)
een pak opdrachten die ze binnen de dag moeten uitvoeren.
Eerst worden ze opgeleid tot Special Agent en pas dan kunnen
ze op onderzoek uit. Haal je survivaltechnieken al maar boven,
want het wordt een dag waarbij uitdaging, spanning en
avontuur centraal staan. Een race tegen de tijd om je opdracht
tot een goed einde te brengen. Als je dat lukt, krijg je op het
einde een attest van Special Agent. Wie durft het aan?!
Prijs:
Uur:
Afspraak:

10 euro, drankje inbegrepen.
van 13 u. tot 17.00 u.
aan Brielpunt

Dinsdag 31 juli: Figuurzaagkriebel i.s.m. Activak vzw
Hou je van een leuke uitdaging? Wat dacht je van
figuurzagen à volonté? Eerst overlopen we een aantal
basisrichtlijnen voor het zagen, en dan kan je zelf aan de
slag. We starten met het uittekenen van ons idee op hout,
waarna we dit met veel geduld uitzagen. Na het uitzagen
krijg je de kans om de ‘final touch’ zelf te leggen, en
uiteraard mag je jouw kunstwerk meenemen naar huis.

Prijs:
Uur:
Afspraak:

10 euro, drankje en materialen inbegrepen.
van 13.30 u. tot 17.00 u.
aan Brielpunt

Grabbelpaskalender augustus 2012
Dinsdag 7 aug.: ‘Mooi en cool met chemie’ i.s.m. Natuur en
Wetenschap vzw
Een kennismaking met de fascinerende wereld van de
chemie. Na een zoektocht rond chemie worden er enkele
proefjes gedaan zodat we kennis maken met enkele
chemische termen. Daarna trekken we een labojas aan en
aan we zelf aan de slag. We maken ons eigen badzout,
haargel, douchegel enz. Zo worden we mooi en cool met
chemie!
Prijs:
Uur:
Afspraak:

9 euro, drankje en materialen inbegrepen.
van 13.30 u. tot 17.00 u.
aan Brielpunt

Dinsdag 14 aug.: Animactie i.s.m. Artforum vzw

Een hoop plasticine, een klomp klei, afvalmateriaal en een
vel wit papier. Met behulp van een digitaal fototoestel
zullen we deze materialen laten bewegen in onze eigen
animatiefilmpjes. Fantaseer een verhaal, ontwerp je
achtergrond en je personages en … Actie!

Prijs:
Uur:
Afspraak:

12 euro, drankje en materialen inbegrepen.
van 13.30 u. tot 17.00 u.
aan Brielpunt

Opgelet:

Vanaf 9 jaar!

Dinsdag 21 aug.: Uitstap Sea Life + namiddagje aan zee
Vandaag nemen we de trein richting
Blankenberge. We brengen er in de voormiddag
een bezoek aan ‘Sea life’ en maken er kennis
met de prachtige onderwaterwereld en haar
bewoners:
vissen,
krabben,
zeehonden,
haaien,…
Na de middag trekken we naar het strand waar
we zullen ravotten en spelen in het zand. Wie
graag een zandkasteel bouwt kan zich volledig
uitleven in een heuse zandkastelenwedstrijd!
Prijs:
.Uur:
Afspraak:

17 euro, picknick en drank zelf te voorzien, drankje inbegrepen voor het
vertrek naar huis.
van 8.30 u. tot 18.30 u.
aan Station Deinze!

Dinsdag 28 aug.: Blutsen en bulten i.s.m. Artforum vzw
Knal en Aargh! Een man valt uit het raam en zijn gezicht
staat vol schrammen, bulten en snijwonden. In deze
workshop duiken we stuntmannen achterna. Met schmink
en poeder komen we in een wip tot bloederige snijwonden,
opgezwollen brandwonden, duizenden rimpels en
zombieachtige smoelwerken.

Prijs:
Uur:
Afspraak:

11 euro, drankje en materialen inbegrepen.
van 13.30 u. tot 17.00 u.
aan Brielpunt

Opgelet:

Vanaf 9 jaar!

Afsluiter vakantiewerking 2012:
Frietjescasino
Op woensdag 29 augustus wordt de vakantiewerking
naar jaarlijkse traditie afgesloten met een fantastisch
Frietjescasino. Alle kinderen worden die namiddag getrakteerd op een
fantastisch spel en een portie heerlijke frietjes om de vakantieperiode in
schoonheid af te sluiten!

Inclusief speelplein (4 – 15 jaar)
Vanaf deze zomer willen we meer
aandacht besteden aan kinderen met
een beperking en het samenspelen met
anderen kinderen! Daarom zijn we in het
project "inclusieve speelpleinen" van de
Provincie Oost-Vlaanderen gestapt. We
worden daarin ondersteund door een
aantal organisaties die omtrent dit thema
heel wat kennis opgebouwd hebben.
De stedelijke vakantiewerking van Deinze staat open voor iedereen, ook
voor kinderen met beperkingen of kinderen die extra aandacht nodig
hebben. Ons doel is op het speelplein de nodige aanpassingen te doen,
zodat elk kind de kans krijgt om met andere kinderen die fantastische
zomer op het speelplein mee te mogen beleven.
Kinderen met een beperking kunnen deze zomer gedurende de volledige
openingsperiode deelnemen aan de vakantiewerking.
Om de voorbereiding vlot te laten verlopen en om de kwaliteit van de
begeleiding te kunnen garanderen, vragen we om kinderen met een
beperking op voorhand in te schrijven.
Deze inschrijving gebeurt via het invullen van een inschrijvingsformulier en
een medische fiche. Het inschrijfformulier en de medische fiche kan je
verkrijgen bij de jeugddienst zelf of je kan het downloaden via de website:
www.deinze.be/jeugd.
Gelieve vóór 15 juni het inschrijvingsformulier en de medische fiche
binnen te brengen bij de jeugddienst.

Stilaan worden spelende kinderen een bedreigde soort: ze mogen geen lawaai
maken, niks gevaarlijks doen, niet vuil worden… Goe Gespeeld! is een pleidooi
voor écht spelen, voor GOE spelen, zonder de ‘d’ want spelen is ook nooit ‘af’ en
is soms met een hoek af…
Het gaat over ruimte om te spelen, het belang van beweging, spelen in
georganiseerd en niet-georganiseerd verband, avontuur, spelen in ’t groen,
risico’s, tolerantie en vuile speelkleren.
Een supermooie outfit is dus zeker niet nodig voor onze activiteiten. Deze kan
eerder een belemmering zijn om voluit en intens te spelen. Mogen we vragen om
hiermee rekening te houden lieve ouders?
Goe Gespeeld! Omdat het een recht is van kinderen en jongeren om in de
onmiddellijke omgeving buiten te kunnen spelen, om avontuur op te zoeken, om
zich eens goed vuil te kunnen maken tijdens het spel, om met leeftijdsgenoten de
natuur te herontdekken en nog zoveel meer redenen.

Goe gespeeld! is een V!RUS-project van Steunpunt Jeugd, Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk, Karuur, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten,
KLJ en KSJ-KSA-VKSJ. Met steun van de Vlaamse overheid.
www.goegespeeld.be

Kleef hier de mutualiteit klever van uw zoon of
dochter

MEDISCHE FICHE 2012
Beste ouders,

Het is absoluut noodzakelijk deze medische fiche terug mee te brengen bij de inschrijving
van uw zoon/dochter en te voorzien van een mutualiteitklever.
Naam kind: ...................................................... Voornaam: .........................................................
Adres: . ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Telefoon: ......................................................... GSM: ..................................................................
Geboortedatum: ..............................................

Naam van uw huisarts: ...............................................................................................................
Telefoon: .........................................................

Bloedgroep van uw kind: .............................
Lijdt uw kind aan een chronische ziekte? (Suikerziekte, epilepsie, astma,
hartaandoeningen, ...)
.......................................................................................................................................................
Is uw kind allergisch voor:
geneesmiddelen? Welke ...........................................................................................................
bepaalde stoffen of levensmiddelen? Welke .........................................................................
Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? Wanneer .........................................................
Moet uw kind geneesmiddelen nemen tijdens de vakantiewerking? Welke, wanneer,
hoeveel?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Andere inlichtingen of opmerkingen: .......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Is uw kind vegetarisch? ................................

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van dit formulier en
bevestigt de juistheid van de hierboven gegeven inlichtingen.
Datum ...........................................

Handtek

Info?
Stedelijke Jeugddienst
P/a Brielpunt
Mouterijdreef 22
9800 Deinze
Tel. 09 381 68 51
Fax 09 381 68 59
jeugddienst@deinze.be www.deinze.be/jeugd

