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Wanneer?
Zomervakantie:

• van 5 tot en met 30 juli   
(gesloten op 21 juli)

• van 9 tot en met 27 augustus  
(gesloten van 2 tot en met 6 augustus)

De activiteiten beginnen stipt om  
9 uur en eindigen om 16.15 uur. Opvang 
vanaf 8 uur en in de namiddag tot  
17 uur.

Waar?
Speelplein Katapult vind je in 
het complex De Nettenberg, 
Hertenbergstraat 1 & in de 
Gemeentelijke Basisschool van 
Tervuren (Paardenmarktstraat 1).

Bubbel Leeftijd Locatie

1 Onthaalklasje GBST

2 1ste kleuterklas GBST

3 2de kleuterklas GBST

4 3de kleuterklas GBST

5 1ste leerjaar NB

6 2de leerjaar NB

7 3de t.e.m. 6de 
leerjaar NB

GBST: gemeentelijke basisschool Tervuren  
NB: Nettenberg
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Risicogroepen en 
ziekte
Behoort jouw kind tot een risicogroep? 
Dan mag hij/zij meedoen aan de 
activiteiten als er een attest van 
toestemming door de ouders aan ons 
wordt bezorgd of mits toestemming 
van de huisarts (attest). Was je kind 
ziek vóór de start (minimaal 5 dagen 
terugtellen) van de activiteit of tijdens 
de activiteit? Dan mag je kind niet 
(meer) deelnemen.  Tenzij je een attest 
van de dokter hebt dat het niet om 
Covid-19 gaat.

Je bent als ouder mee verantwoordelijk 
om geen zieke kinderen mee te laten 
deelnemen aan ons weekaanbod.

Buitenactiviteiten

De activiteiten worden zoveel mogelijk 
buiten georganiseerd. Gelieve warme 
en aangepaste kledij te voorzien!

Inschrijvenvid-19 is het enkel 
mogelijk om per week in te schrijven.

Het is enkel mogelijk om per week 
in te schrijven! Online inschrijven via 
reservaties.tervuren.be. Het is ook 
mogelijk om aan de balie vrije tijd van 
De Warandepoort in te schrijven.

Opgelet: we laten voorlopig max. 20 
kinderen per bubbel toe. Dit aantal 
kan nog verhoogd worden afhankelijk 
van de geldende maatregelen. Snel 
inschrijven is de boodschap. Het is heel 
belangrijk om de medische informatie 
van je kind(eren) goed na te kijken en 
aan te vullen.  Het medische dossier 
kan je raadplegen in je profiel.

Bij problemen kan je steeds terecht 
aan de balie van De Warandepoort (02 
766 52 03). 



Voor wie?
Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar:

• uit Tervuren.
• buiten Tervuren: als ze naar een 

school in Tervuren gaan, kind 
van Tervuurse handelaars zijn of 
grootouders in Tervuren hebben.

• ook kinderen met een mentale of 
fysieke beperking zijn welkom.

We verwachten dat de kinderen 
zindelijk zijn.

Bubbel Groep Geboren

1 De Sproetjes (*) 2018

2 De Inimini’s 2017

3 De Stippels 2016

4 De Twinkels 2015

5 De Duiveltjes 2014

6 De Ninja’s 2013

7 De Bengels en 
de Kwebbels

2012 
t.e.m. 
2009

(*) het kind moet zindelijk zijn

De indeling van de bubbels kan 
tijdens de vakantieperioden 
aangepast worden afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen.

Wat kost het?

Kinderen
Kinderen  

uit 
Tervuren

Kinderen  
van buiten 
Tervuren 

(*)

Weektarief per 
kind

€ 30 / 
week

€ 40 / 
week

(*) kinderen buiten Tervuren, maar 
ingeschreven in een Tervuurse school, of kind 
van Tervuurse handelaars of grootouders die 
in Tervuren wonen. 

Wie in aanmerking komt voor het 
recht op de verhoogde verzekerings-
tegemoetkoming (RVV) kan per kind 
een korting van 50% krijgen. 

Meer info? Bel 02 766 52 03.

Wat is inbegrepen 
en wat niet? 
Inbegrepen: boeiende activiteiten, 
opvang, 4-uurtje, materiaal, 
begeleiding, verzekering,… 

Niet inbegrepen: een lunchpakket + 
gevulde drinkbus, dat breng je zelf 
mee. 
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Inclusie
Katapult is een inclusieve speel-
pleinwerking. Tijdens de zomervakantie 
2021 stellen we onze speelpleinwerking 
open voor kinderen met een fysieke 
of mentale beperking. De nadruk 
ligt op het samenspelen met andere 
kinderen. De animatoren worden 
ondersteund, bovendien wordt er 
aangepast spelmateriaal gekocht en 
extra begeleiding voorzien.

Hoe aanvragen?
Ben je ouder van een kind met een 
beperking en wil je kind graag eens 
komen spelen op het speelplein? 
Neem dan contact op met de 
speelpleinverantwoordelijke. We 
vinden het belangrijk om elk kind vooraf 
te leren kennen. Zo kunnen we op zoek 
gaan naar de juiste ondersteuning.



Meer info?
Nog niet alles duidelijk? Voor meer info kan je steeds terecht bij:

Afdeling vrije tijd Tervuren 
02 766 52 03
vrijetijd@tervuren.be

De hoofdleiding van speelplein Katapult 
02 767 16 75  
(enkel te bereiken tijdens de speelpleinwerking)

 https://www.facebook.com/Speelplein-Katapult-Tervuren-publiek-1875764995978799

https://www.facebook.com/Speelplein-Katapult-Tervuren-publiek-1875764995978799

