Waarom kies je
voor Kakelbont?
Wij bieden reeds 20 jaar professionele vakantieopvang aan! Ieder kind is bij
ons belangrijk. In een warme huiselijke sfeer wordt elk kind en het gezin
persoonlijk benaderd. We werken enkel met gekwalificeerd personeel dat
geregeld wordt bijgeschoold op allerhande vlakken.
Er wordt zowel aandacht besteed aan de zorg van de kinderen als aan het
invullen van de vrije tijd. Spelen is de belangrijkste activiteit waarbij kinderen
hun fantasie, creativiteit en sociale vaardigheden ontwikkelen. In een
rustige, ongedwongen sfeer kunnen kinderen bij ons in een veilige omgeving
de wereld ontdekken.
We zorgen voor veel variatie bij de daginvulling, een leuk activiteitenaanbod
per leeftijdsgroep wordt afgewisseld met momenten van vrij spel.

Praktische
informatie
Voor wie?
Schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot einde basisschool, ook kinderen met
specifieke zorg en kinderen uit het buitengewoon onderwijs zijn bij ons welkom.

Openingsuren tijdens alle schoolvakanties
Elke werkdag van 7.00 tot 19.00 uur

Wanneer zijn wij collectief gesloten?
• Van 18 juli tot en met 5 augustus 2022
• Maandag 15 augustus 2022

Hoeveel kost een dag vakantieopvang?
• Volle dag (vanaf 6u): € 13,60
• Halve dag (vanaf 3u tot 6u): € 7,30
• Een derde dagdeel (minder dan 3u): € 4,80
• Daguitstap: € 8,00 (bovenop de dagprijs)
• Extra’s (zijn niet verplicht, wel reeds bij inschrijving te reserveren)
• Warme maaltijd: € 3,30 • Vieruurtje: € 1,10
Wij zijn erkend en gesubsidieerd door Agentschap Opgroeien (K&G) en reiken
dus fiscale attesten uit. Wij aanvaarden AXI-bonnen van stad Brugge.

Hoe reserveer je een plaatsje voor je kind?
Na het opmaken van uw gezinsdossier ontvang je een link met een
unieke code, vanuit Ouderportaal Tjek. Daarmee kan je de gewenste data
reserveren. Je bent pas ingeschreven na een bevestigingsmail van het
secretariaat van IBO Kakelbont.

Adres van het secretariaat (voor opmaak gezinsdossier)
IBO Kakelbont | Koude-Keukenstraat 8b | 8200 Sint-Andries
Tel. 050 38 88 84 | secretariaat@ibokakelbont.net | www.ibokakelbont.net
Verantwoordelijke uitgever: Jan Vansteelandt | Koude-Keukenstraat 8b | 8200 Sint-Andries

Waar vind je ons?

Sint-Andries (AKK)

Programma
Zomer 2022

Week 26
AKK-MOK
ANS-AZS

27 juni

28 juni

29 juni

NOORDVELD
(ANS)

Wil je een
moviestar worden?
Bij ons mag je zijn wie je bent!

Sint-Andries

Noordveldstraat 31 | Tel. 0499 751 051

30 juni

1 juli

Start vakantieopvang v.a. 12u.

Safari & Jungle

Koude-Keukenstraat 8b | Tel. 050 388 884

Aangepaste accommodatie voor
kinderen met zorgbehoefte.

Onze kalender
Week 27
AKK-MOK
PET-ANS-AZS

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

8 juli

Daguitstap
MOK

Safari & Jungle

Week 28
AKK-MOK
PET-ANS-AZS

11 juli

12 juli

13 juli

14 juli

Daguitstap
AKK

Vormen &
kleuren

Van giraf tot kameel,
niets is ons te veel!

15 juli

Week 32

Sint-Andries (AZS)

AKK-MOK
ANS
Moviestar

8 augustus

9 augustus

10 augustus

11 augustus

12 augustus

Petteflet
gesloten

Petteflet
gesloten

Petteflet
gesloten

Petteflet
gesloten

PET gesloten
Daguitstap AZS

18 augustus

19 augustus

Week 33

Zandstraat 69 | Tel. 0499 751 053
Zon, zee en strand,
en een drankje in de hand!

(MOK)

Sint-Michiels

AKK-MOK
PET-ANS
Zon Zee Strand

15 augustus

16 augustus

17 augustus

Daguitstap
PET

Gesloten

Week 34
AKK-MOK
PET-ANS

Oude Kerkstraat 23a | Tel. 050 388 906

22 augustus

23 augustus

24 augustus

25 augustus

Ouderactiviteit
PET

De wereld rond

Christus-Koning (PET)
Gerard Davidstraat 6 | Tel. 0471 367 836
— Zie onze kalender wanneer de locaties open zijn —

PETTEFLET

Een paarse ronde bal,
die zie je overal!

26 augustus

Week 35
AKK-MOK
ANS

De rondreizende kip ...
en het ei ...

De wereld rond

29 augustus

30 augustus

31 augustus

PET gesloten

PET gesloten
Ouderactiviteit

PET gesloten

1 september

2 september

— Onder voorbehoud van wijzigingen door Coronamaatregelen —
AKK: Sint-Andries, Koude-Keukenstraat | AZS: Sint-Andries, Zandstraat 69 | MOK: Sint-Michiels, Oude Kerkstraat
PET: Petteflet, Christus-Koning, Gerard Davidsstraat 6 | ANS: Sint-Andries, Noordveldstraat

