
NIEUWSBRIEF WASPER

KROKUS- EN PAASVAKANTIE 2015

DE SPEELPLEINWERKING VAN VZW DE WARANDE

KROKUS EN PAASVAKANTIE

Vooreerst wensen wij vanuit Speelpleinwerking Wasper, De Warande vzw en De 
Stroom vzw alle kinderen, ouders en grootouders een fantastisch nieuw jaar toe vol 
speelplezier!

2015 belooft ook voor De Warande een boeiend jaar te worden.  We kijken uit naar 
nog enkele praktische verbeteringen: de aanleg van een parking langs de Ring met 
directe toegang tot het domein, plaatsing van nieuwe speeltoestellen en een lichting 
nieuwe animatoren! 

EEN NIEUW JAAR = EEN NIEUWE GRABBELPAS        

Deze moet je eenmalig aankopen en is voor gans 2015 geldig. Een Grabbelpas kost 
€ 3, hierin zit de verzekering vervat. Je kan hiervoor elke weekdag terecht op het 
secretariaat van De Warande tussen 8.00u en 16.00u.

We raden sterk aan je Grabbelpas op voorhand aan te kopen, hiermee vermijd je 
wachtrijen aan het secretariaat tijdens speelpleindagen. 

Op woensdag 11 februari, vrijdag 13 februari, woensdag 1 april en vrijag 3 april is 
het secretariaat uitzonderlijk open tot 18.00u ! 

  Je kan nu ook je Grabbelpas online aanvragen.  Ga naar de                      
                            website www.kortrijk.be/producten/grabbelpas .  Na het                          
                            invullen van het formulier zal uw Grabbelpas klaarliggen in het     
                            secretariaat van De Warande. 

FISCALE ATTESTEN

Voor elk kind dat kwam spelen op de speelpleinwerking in 2014 is er een
fi scaal attest beschikbaar. Dit attest kan je bijvoegen bij je belastingsaangifte
van 2014. De dagen waarvoor je betaald hebt zijn hierop opgelijst en zijn
fi scaal aftrekbaar. Heb je het fi scaal attest nog niet ontvangen of heb je hier
nog vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

www.kortrijk.be/wasper - 056 27 73 76 - warande@kortrijk.be
                  De Warande werkt nauw samen met  de Stad Kortrijk en De Stroom vzw
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WERKINGSDAGEN TIJDENS DE VAKANTIE

Tijdens schoolvakanties is er van maandag tot en met vrijdag speelpleinwerking 
op het avontuurlijk speeldomein van De Warande. Je kan elke dag vrij kiezen of 
je een volle of een halve dag komt spelen.  Welke en hoeveel (volle) dagen je 
komt spelen hoef je op voorhand niet door te geven.

•Krokusvakantie
 
Van maandag 16 februari tot en met vrijdag 20 februari 

•Paasvakantie
 
Van dinsdag 7 april tot en met vrijdag 10 april
                  EN
Van maandag 13 april tot en met vrijdag 17 april

         OPGELET !  ER IS GEEN WERKING OP PAASMAANDAG 6 APRIL !!! 

WERKINGSUREN

‘s Morgens kan je intekenen tussen 7.00u en 9.30u

Als je een halve dag komt word je opgehaald om 12.00u, intekenen voor de 
namiddag kan tussen 12.30u en 13.30u. Tussen 12.00u en 12.30u is het secreta-
riaat gesloten.

Kinderen kunnen opgehaald worden tussen 16.00u en 17.30u

Voor een vlotte werking willen we je vriendelijk vragen deze uren te respecte-
ren. 

GRATIS ZWEMACTIVITEIT OP DONDERDAG 

Kinderen vanaf het eerste leerjaar kunnen gratis inschrijven om te gaan zwemmen op  
19 februari, 9 april en 16 april. Dit kan op het secretariaat van De Warande.  We verplaat-
sen ons te voet naar het zwembad op het Lagaplein te Heule. 

WAT BRENG IK MEE NAAR HET SPEELPLEIN?

- Je Grabbelpas 2015

- Voor elke volle of halve dag op de speelpleinwerking heb je een dagticket nodig. 
Dagtickets worden per 5 aangekocht en blijven onbeperkt geldig.

- Blijf je een volle dag, breng dan je boterhammen en een drankje mee. De 
speelpleinwerking voorziet een kom soep of een stuk fruit.

- Draag speelkleren die vuil mogen worden, laarzen of bottines zijn geen overbodige 
luxe.

- Het is handig als kleuters een reserve broekje en onderbroekje in hun rugzak hebben 
zitten.

- Kleuters brengen een koekje en drankje mee voor het 10-uurtje, dit geef je ‘s morgens 
af aan de onthaalmoni.

WAT LAAT JE BEST THUIS

- Waardevolle voorwerpen (gsm/smartphone, MP3-speler, geld, spelconsoles ...)
- Gevaarlijke voorwerpen (zakmes, schaar...)
- Eigen speelgoed

NOTEER DIT ALVAST IN JE AGENDA

BUITENSPEELDAG 

Op woensdagnamiddag 1 april is er een nieuwe editie van De Buitenspeeldag. 
Op deze dag kleuren de schermen van Ketnet en Nickelodeon volledig zwart want 
iedereen moet buiten gaan spelen! 
En waar kan dat beter dan op het avontuurlijk speeldomein De Warande?

Wij voorzien heel wat animatie, sportactiviteiten, springkastelen en nog zoveel meer.  
Voor ouders en grootouders voorzien we een gezellig terras,  kom dus gerust met de 
ganse familie dit evenement beleven op 1 april tussen 13u en 17u ! 
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