
NIEUWSBRIEF WASPER

HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2015

DE SPEELPLEINWERKING VAN VZW DE WARANDE

RAVOTTEN TIJDENS DE VAKANTIE 

De zomervakantie is nog niet volledig verteerd of de animatoren 
van speelpleinwerking Wasper staan alweer te popelen om alle 
kinderen te verwelkomen op De Warande. Jij komt toch ook !? 

HERFSTVAKANTIE 

Het speelplein is geopend van maandag 2 november tot en met 
vrijdag 6 november.  
Haal die speelkleren uit de kast en kom meespelen met je leef-
tijdsgenoten. Misschien wel in een nieuwe leeftijdsgroep? Span-
nend! 

KERSTVAKANTIE 

Tijdens de kerstvakantie voorzien we niet één maar twee weken 
speelpleinwerking!  
Je bent welkom van maandag 21 december tot en met donder-
dag 24 december 
    EN 
 van maandag 28 december tot en met donderdag 31 december 

Op donderdagen 24 december en 31 december stoppen we 
uitzonderlijk om 16u 

Meer info: www.kortrijk.be/warande of 056 27 77 60

JULLIE WAREN WEER FANTASTISCH DEZE ZOMER ! 

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

Het is niet nodig om op voorhand in te schrijven. Je kan elke dag vrij kiezen of je al 
dan niet aansluit op de werking.  Om aan te sluiten heb je wel twee dingen nodig: 

GRABBELPAS 

Deze pas kan je beschouwen als een lidkaart. De kaart moet je één 
keer per kalenderjaar aanmaken en is geldig tot en met de 
kerstvakantie.  Een Grabbelpas kost €3, hier zit de verzekering in 
vervat.  Vanaf de krokusvakantie 2016 schakelen we over   
naar de UiTPAS (hierover later meer).

DAGTICKETS 

Per (halve) dag heb je een ticket nodig.  
- € 2 voor een halve dag 
- € 4 voor een volle dag 
- € 3 vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin dat op dezelfde dag komt 
spelen 

Dagtickets kan je aankopen op het secretariaat van De Warande. Om wacht-
rijen tijdens de werkingsdagen te vermijden raden we aan om de tickets op 
voorhand aan te kopen.  Het secretariaat is elke weekdag open van 8u tot 
16u.  
 
Op woensdagen 28 oktober en 16 december zal het secretariaat open zijn tot 17u. 

OPENINGS- EN WERKINGSUREN 

Intekenen  ‘s morgens: tussen 7u en 9.30u 
        ‘s middags: tussen 12.30u en 13.30u 

Ophalen kinderen die enkel in de voormiddag komen: om 12u  
                 in de namiddag: tussen 16u en 17.30u 

Om een vlotte werking te garanderen vragen wij met aandrang deze uren 
te respecteren! 

Tijdens vakantieperiodes is het secretariaat open van 7u tot 12u en van 
12.30u tot 14u.  Na 14u is het dus niet meer mogelijk om aankopen of 
inschrijvingen te doen. 

ACTIVITEITEN

In de voormiddag tussen 10u en 12u zijn er vaste activiteiten per leeftijds-
groep 

ROZE : ° 2011, 2012 ( kleuters moeten effectief 3 jaar zijn)  
ROOD: ° 2009, 2010 ( tweede en derde kleuterklas)  
GEEL:  ° 2007, 2008 ( eerste en tweede leerjaar)   
GROEN:  ° 2005, 2006 ( derde en vierde leerjaar) 
BLAUW:  ° 2003, 2004 ( vijfde en zesde leerjaar) 
PAARS:  ° 2000, 2001, 2002 ( eerste, tweede en derde middelbaar) 
 
Kinderen met een beperking kunnen ook deelnemen aan de speelpleinwerking, 
gelieve hiervoor contact op te nemen met de speelpleinverantwoordelijke Peter 
via wasper@kortrijk.be of 0479 40 52 86 .  

In de namiddag is er tussen 14u en 16u open aanbod: de kinderen kunnen 
kiezen uit een gevarieerd aanbod aan keuzeactiviteiten of kunnen ervoor 
kiezen om vrij te spelen op het avontuurlijk speeldomein. 

ZWEMMEN:  Op donderdagen 5 november,  
24 december en 31 december gaan we in de namiddag 
met de kinderen vanaf het eerste leerjaar zwemmen in 
Heule.  Je bent niet verplicht hieraan deel te nemen,  je moet wel vooraf 
inschrijven op het secretariaat.  Inschrijven voor het zwemmen is gratis! 

VERLOREN VOORWERPEN 

Na elke vakantie blijven er heel wat verloren voorwerpen achter.  Kledij die 
na de zomervakantie achterbleef wordt nog bijgehouden tot na Nieuwjaar, 
daarna wordt dit geschonken aan een goed doel. 

Meer info: www.kortrijk.be/wasper  of 056 27  73 76 
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