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kinderen

Voorjaar
2021
Gemeentelijk
opvangaanbod

Geen opvang voor je kind? Op zoek naar een
actieve vakantie voor je kind?
Gemeente Berlare biedt tal van mogelijkheden.

www.berlare.be
berlare
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inhoud

Voorjaarsaanbod dienst vrije tijd
In deze brochure kan je alle info vinden rond het opvangaanbod in het voorjaar. Ook praktische
zaken rond inschrijven en annuleren en balangrijke data komen aan bod.
We houden ons strikt aan de coronamaatregelen zodat alle kinderen zich zorgeloos kunnen
amuseren.
Krokusvakantie
Kleuters + lagere school: IBO
Paasvakantie
Kleuters: IBO
In normale omstandigheden gaan er veel kleuters na een halve dag sportkamp nog naar de opvang.
Om het mengen van bubbels te vermijden is er deze Paasvakantie geen kleuterkamp voorzien.

Lagere school: sport-en cultuurkamp
Zomervakantie
Omdat dit nog te ver in de toekomst ligt kunnen we hierover helaas nog niets communiceren.
We doen alvast ons uiterste best om een aantrekkelijk zomeraanbod samen te stellen.

Veel planplezier!

Contactgegevens
Dienst vrije tijd | jeugd - kinderopvang - sport
Gaver 72
052 43 25 40
jeugd@berlare.be - kinderopvang@berlare.be - sport@berlare.be -vrijetijd@berlare.be

Dienst Cultuur | CC Stroming
Dorp 101
052 43 25 50
cultuur@berlare.be

3

Praktische info kinderopvang
Met IBO organiseert gemeente Berlare kinderopvang in een huislijke sfeer. We bieden ruimte voor vrije tijd en leggen accenten op spelen en bevordering van de sociale ontwikkeling.
Openingsuren:
Schooldagen: van 7 uur tot aanvang schooltijd en van einde schooltijd tot 18.30 uur
Vakantiedagen: van 7 tot 18.30 uur
Drie locaties
De Boomhut: Gaver 72 (052 43 25 45);
De Speling: Burgemeester De Lausnaystraat 79 (052 43 25 46);
’t Biebelotje: Veerstraat 13 (052 43 25 47).
Tarieven op schoolvrije dagen en vakantiedagen
3,60 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur;
5,40 euro voor een verblijf tussen 3 en 6 uur;
10,80 euro voor een verblijf vanaf 6 uur;
Vermindering vanaf het tweede kind met 25% bij gelijktijdige aanwezigheid;
Sociaal tarief mogelijk (meer info via kinderopvang@berlare.be).

Praktische info sportkamp
Met onze sportkampen voorzien we een actief en gevarieerd aanbod voor de kinderen. De
kampen gaan door van 9u tot 16u en er wordt vooropvang voorzien van 8u-9u en 16u17u30.
Er is een drankje voor elke volledige sportkampdag in de prijs inbegrepen.
Twee locaties:
Sporthal Berlare: Dorp 37d, 9290 Berlare
Sporthal Overmere: Molenstraat 1B, 9290 Berlare

De samenstelling en de grootte van de groepen kan
wijzigen wanneer de coronamaatrelgen veranderen.
Hou onze Facebookpagina zeker in het oog.
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inschrijven en
annuleren

Hoe inschrijven?
Alle inschrijvingen voor IBO, sportkampen en speelplein gebeuren online via de gemeentelijke webshop.
Heb je nog geen account? Dan maak je er best tijdig eentje aan. Onze handleiding kan je
daar bij helpen. Je kan ze hier vinden
Heb je al een account op onze webshop? Zorg dan dat je bij het inschrijven je gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand hebt.
Bij een eerste inschrijving voor de IBO is het noodzakelijk om een kinddossier aan te maken.
Meer info kan je hier vinden.
Heb je nog een vraag of heb je hulp nodig, dan helpen wij je graag verder!

Kosteloos annuleren?
Dat kan zeker! Neem zeker eens een kijkje op de website waar je al onze reglementen kan
vinden.

Wat is UiTPAS?
UiTPAS is een spaarkaart voor vrije tijd. Iedereen kan de UiTPAS gebruiken voor cultuur,
sport en ontspanning: film, toneel, dans, sportclub, cursussen ... Bij elke activiteit, dus ook
sportkampen, cultuurkampen en speelplein kan je punten sparen. Die punten kan je ruilen
voor gratis tickets, kortingen of andere voordelen. Meer info kan je vinden op de website.

Wat is UiTPAS met kansentarief?
Mensen met een beperkt inkomen hebben recht op een UiTPAS met kansentarief. Met
deze pas betaal je minder als je naar een activiteit (bv. sportkamp, cultuurkamp) gaat. Voor
een dagactiviteit betaal je € 3,00 en voor een meerdaagse activiteit betaal je 25% van de
kostprijs. Natuurlijk kan je ook punten sparen en ruilen. Denk je dat je in aanmerking komt?
Neem dan contact op met onze collega’s van de sociale dienst.
(sociaalhuis@ocmwberlare.be of 093269710)
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belangrijke data

Data IBO en sportkampen
Paasvakantie: maandag 05/04/2021 tem vrijdag 16/04/2021
maandag
08/03/2021
Start inschrijving IBO en Sportkampen paasvakantie
				Vanaf 9 uur.
			
Grote vakantie 2021: donderdag 01/07/2021 tem dinsdag 31/08/2020
maandag
03/05/2021
start inschrijving IBO, sportkamp en speelplein
				zomervakantie. Vanaf 9 uur.
Opgelet: kinderen uit geboortejaren 2009 tem 2011 worden op het speelplein verwacht als
het speelplein open is.
Herfstvakantie: woensdag 03/11/2021 tem vrijdag 05/11/2021
maandag

04/10/2021

start inschrijven herfstvakantie. Vanaf 9 uur

Kerstvakantie 2021-2022 : maandag 27/12/2021 tem vrijdag 07/01/2022
maandag

29/11/2021

start inschrijving kerstvakantie. Vanaf 9 uur.
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Sluitingsdagen IBO
De IBO’s zullen gesloten zijn op alle wettelijke feestdagen.
vrijdag		

14/05/2021

IBO gesloten

Sluitingsperiodes zomer 2021:
IBO Berlare: gesloten van maandag 12 juli tot en met vrijdag 23 juli 2021.
IBO Overmere: gesloten van maandag 26 juli tot en met vrijdag 06 augustus 2021.
IBO Uitbergen: gesloten van maandag 19 juli tot en met vrijdag 06 augustus 2021.
Sluitingsdagen najaar 2021
Maandag
01/11/2021
Dinsdag		
02/11/2021
Donderdag
11/11/2021
vrijdag		
12/11/2021

IBO gesloten
IBO gesloten
IBO gesloten
IBO gesloten

Kerstvakantie 2021-2022 : maandag 27/12/2021 tem vrijdag 07/01/2022
IBO Overmere zal open zijn. IBO Berlare en Uitbergen zijn gesloten.
vrijdag		
vrijdag		

24/12/2021
31/12/2021

kerstavond IBO gesloten
oudejaar IBO gesloten
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altijd leuk

Multimove
Na de krokusvakantie gaan de multimove lessen weer van start.
De lessen zullen doorgaan in 2 bubbels van maximum 10 kinderen.
Voorinschrijven is verplicht via mail. sport@berlare.be
Sporthal Berlare
Elke woensdag (uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties)
Van 14.15 tot 15.15 uur
Voor geboortejaren 2015, 2016 en 2017
2,50 euro per les, 10,00 euro voor een tienbeurtenkaart
Multimove is een bewegingsprogramma voor kinderen van 3 tot 6 jaar om hun basismotoriek te ontwikkelen. Omdat die ‘moves’ losstaan van een sporttak, pint het kind zich
nog niet vast aan één sport. Zo kan het kind helemaal zelf ontdekken welke soort sport hij
of zij het liefste doet.

					
www.multimoveberlare.be
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Kijk, ik fiets!
Dienst vrije tijd en Huis van het Kind Berlare slaan de handen in elkaar om ook dit jaar opnieuw kleuters aan het fietsen te krijgen onder begeleiding van een ouder/voogd.
Kijk, ik fiets! is een methodiek om jonge kinderen te leren fietsen in één les van maximaal 3
uur.
Sporthal Overmere		
zaterdag 10 april			
van 9u tot 12u			

Festivalhal
zaterdag 17 april
van 9u tot 12u

Voor geboortejaren 2015-2016 (tweede en derde kleuterklas)

Inschrijven kan via deze website.
Meer info kan je hier vinden.
Voor de kinderen die geen fiets hebben, kan er na de inschrijving contact opgenomen worden met ons (sport@berlare.be). Dan zorgen wij voor een fietsje via het fietsproject van vzw
De Sperwer

plezier op papier

Woordzoeker

Rebus
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Paasvakantie week 1

6-12 jaar

Attractieweek
Elke dag een nieuwe superactiviteit op een andere opblaasbare attractie. Dolle pret
verzekerd. Als we het springkasteel even moe zijn, hebben we nog genoeg sportmateriaal om ons mee te amuseren.
•
•
•
•
•

6-9 april | Van 9 tot 16 uur
Voor geboortejaren 2009-2014
Sporthal Overmere
44 euro (Uitpas kansentarief 11 euro)
Voor- en naopvang in de sporthal van 8 tot 9uur en van 16u tot 17u30.			
											
							
In samenwerking met Catain Sport

						Digi-sportkamp
						
						Bekijk sporten eens op een andere
						
manier. Je kan je verwachten aan
						Lü, een interactieve speelwand en
						andere innovatieve games.
										
• 6-9 april | Van 9 tot 16 uur
•
•
•
•

6-12 jaar

Voor geboortejaren 2009-2014
Sporthal Berlare
44 euro (Uitpas kansentarief 11
euro)
Voor- en naopvang in de sporthal
van 8 tot 9uur en van 16u tot 17u30
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6-10 jaar
Cultuurkamp
aangeboden door CC Stroming

Dinsdag 6 april: beeldatelier
Je kan naar hartenlust knutselen, tekenen en experimenteren met diverse
materialen. Je kan je eigen ding doen. De leraar prikkelt je fantasie en houdt
rekening met je tempo en creativiteit. Aan het einde van de dag ga je steevast
met een kunstwerk naar huis.
i.s.m. KUNSTacademie
Woensdag en donderdag 7 en 8 april: filmlabo
Proeven, experimenteren, testen… Spelen met film was nog nooit zo leuk!
Tijdens deze sessie ontdek je allerhande filmtechnieken. Spelenderwijs experimenteren met stop-motion, live action, special effects, pixilatie en nog veel
meer. Proef van alle mogelijkheden en verwerk ze in je eigen filmpje.
i.s.m J.E.F
Vrijdag 9 april: theaterworkshop
Sta je graag op een podium, en houd je van toneel en fantasie? Dan ben je in
onze theaterworkshop op de juiste plaats. Expressie, beweging en véél plezier
staan voorop. We nemen je mee in het verhaal… of laten je zelf een verhaal
verzinnen.
i.s.m. Theater Tomaat
•
•
•
•
•
•

6-9 april | Van 9 tot 16 uur
Voor geboortejaren 2010-2013
CC Stroming
1 dag = 15 euro | 4 dagen = 55 euro (Uitpas kansentarief: 1 dag = 3 euro, 4 dagen
=13,75 eruro)
Voor- en naopvang 8 tot 9uur en van 16u tot 17u30
Inschrijven: 052 43 25 50 of cultuur.reserveren@berlare.be
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Paasvakantie week 2

Sportclubkamp

6-12 jaar

Maak kennis met tal van onze Berlaarse
sportclubs. Op het programma staan onder
andere rugby, ropeskipping, atletiek en
boogschieten. Pret verzekerd!
•
•
•
•
•

12-16 april | Van 9 tot 16 uur
Voor geboortejaren 2009-2014
Sporthal Overmere
55 euro (Uitpas kansentarief 11 euro)
Voor- en naopvang in de sporthal
van 8 tot 9uur en van 16u tot 17u30.

Nieuw- nouveau!!

Le Français, c’est beau!

Leer Frans op een sportieve en speelse manier. Geen theoretische les maar echte
situaties waarin je moet communiceren met elkaar voor, tijdens en na het sporten.
Tijdens een bootcamp, oriëntatieloop, bingo en een heuse Tour de France wordt de
drempel om Frans te spreken verlaagd en wordt de woordenschat en grammatica
uitgebreid.

6-12 jaar

•
•
•
•
•

12-16 april | Van 9 tot 16 uur
Voor geboortejaren 2009-2010
Sporthal Berlare
55 euro (Uitpas kansentarief 11 euro)
Voor- en naopvang in de sporthal
van 8 tot 9uur en van 16u tot 17u30.
In samenwerking met Amitabha
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6-12 jaar

Inno- en urban games
Heb je al gehoord van Ringhockey, Kan Jam en Spikebal?
Tijdens dit kamp leer je deze en nog enkele andere hippe sporten kennen.
•
•
•
•
•

12 -16 april | Van 9 tot 16 uur
Voor geboortejaren 2009-2014
Sporthal Berlare
55 euro (Uitpas kansentarief 11 euro)
Voor- en naopvang in de sporthal van 8 tot 9uur en van 16u tot 17u30.
In samenwerking met Sportwerk

In de webshop kan je het formulier vinden dat je kan gebruiken
bij de aanvraag voor de terugbetaling van sportkampen bij je
mutualiteit.
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Begeleding gezocht !

Join our team!
Elk jaar is de dienst Vrije Tijd op zoek naar begeleiding voor sportkampen, speelplein en kinderovang. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan
zeker in op deze website.
Voor de sportkampen en de kinderopvang kan er aangemeld worden
vanaf het geboortejaar 2004. Voor de speelpleinwerking kan dat vanaf
het geboortejaar 2005. Inschrijvingen die voor 1 april gebeuren, krijgen voorrang.

Klik and follow us!
Info en foto’s over al onze activiteiten kan
je terugvinden op volgende kanalen:

jeugd

sport

Niet gevonden wat je zocht?
Heb je in ons aanbod niet gevonden wat je zocht? Neem dan eens een kijkje in het privéaanbod. De UiT-Kalender kan je hier zeker bij helpen. Klik hier om naar de website te gaan.

sfeerbeelden
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gemeente Berlare
verantwoordelijke uitgever: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare
UiTtips voor groot en klein op www.UiTinBerlare.be

