Kinderfestival
KROKUSVAKANTIE

15 t.e.m 19 februari 2021
KINDEREN VAN
1ste KLEUTERKLAS
t.e.m. 6de LEERJAAR.

Warre hangt het beest uit!
INFO

Wat?

Kinderen die graag knutselen, mogen samen met Warre het beest komen
uithangen! Ze maken hun eigen dinosaurusfossiel, luisteren naar beestige
voorleesverhaaltjes, brengen een bezoekje aan het AfricaMuseum, gaan
monsterkoken en nog zoveel meer.

Waar?

Dit leuke creakamp vindt plaats op twee locaties:
- Gemeentelijke Basisschool Tervuren
(Paardenmarktstraat 1, 3080 Tervuren): alle kleuters
- Complex de Nettenberg (Hertenbergstraat 1, 3080 Tervuren):
alle lagere schoolkinderen

Voor wie?

Voor kinderen vanaf het onthaalklasje (2018) t.e.m. 6e leerjaar (2009)

Warre gaat naar de Olympische spelen!
INFO

Wat?

2021 is het jaar van de (weliswaar uitgestelde) Olympische
Spelen. Dus bedacht Warre een keileuke sportweek voor kinderen 		
die zich willen uitleven met allerlei soorten sporten. Niet alleen 		
de klassieke sporten komen aan bod, maar ook sporten die je 		
nog nooit hebt beoefent, of waar je zelfs nog nooit van gehoord 		
hebt. Zeker de moeite dus als je graag een actieve, leuke en
uitdagende sportweek wil beleven!

Waar?

Sportcentrum Diependal (Lindeboomstraat 30, 3080 Tervuren)

Voor wie?

Voor kinderen vanaf het derde kleuterklasje
(2015) t.e.m. 6e leerjaar (2009)

Warre neemt een taalbad!
INFO

Wat?

Ga jij met Warre mee op zoek naar de overeenkomsten tussen taal, wetenschap en kunst?
Voor kinderen van 8 tot 10 jaar waarvan Nederlands niet de moedertaal is,
maar wel naar een Nederlandstalige school gaan, is er deze krokusvakantie
een creatieve en leerrijke Warre-taalstage.
We werken samen in een STEAM-atelier. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics.
Aan de hand van allerhande workshops waar experimenteren, kunst en creativiteit centraal staan, ontdekken de kinderen de overeenkomsten tussen een
wetenschapper en een kunstenaar.
Daarbovenop verdiepen ze zich ook op een speelse manier in de Nederlandse
taal, die ze achteraf nog kunnen gebruiken op school of met vriendjes. Dat gebeurt zonder dat ze het goed beseffen omdat het in interactie is met anderen
tijdens de activiteiten. Elke namiddag ontdekken de deelnemers ook het lokale
vrijetijdsaanbod van onze prachtige gemeente.

Waar?

GITO Tervuren (Pater Dupierreuxlaan 1, 3080 Tervuren)

Voor wie?

Voor kinderen van 8 tot 10 jaar

ALGEMEEN

WAT IS INBEGREPEN/NIET INBEGREPEN?

Warre wordt dit jaar omwille van corona in een ander jasje gestoken. Maar het wordt zeker niet minder leuk want je kan kiezen uit drie verschillende Warre-programma’s.

Inbegrepen: opvang, uitstappen, materiaal, begeleiding, verzekering.

•

Warre gaat naar de Olympische spelen: Warre neemt jullie
mee op een reis langs verschillende sporten.

•

Warre hangt het beest uit: hier ga je samen met Warre allerlei leuke, creatieve dingen doen.

•

Warre neemt een taalbad: je verbetert jouw Nederlands
spelenderwijs terwijl je creatief experimenteert.

WANNEER
Tijdens de krokusvakantie van 15 tot en met 19 februari 2021.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Omwille van corona is het verplicht om voor een volledige week
in te schrijven. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum
50 (inclusief monitoren).
Bij “Warre neemt een taalbad“ is het aantal deelnemers beperkt
tot maximum 20.
De activiteiten starten stipt om 9 uur, maar er is al opvang vanaf
8 uur. We stoppen om 16 uur, maar er is nog opvang voorzien
tot 17 uur.

PRIJS
De deelnameprijs per week bedraagt € 70 voor Tervuurse kinderen (of ingeschreven in een Tervuurse school of kind van Tervuurse handelaars of grootouders die in Tervuren wonen).
Voor kinderen buiten Tervuren bedraagt de deelnameprijs € 80
per week.
Wie in aanmerking komt voor het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) krijgt per kind een korting van 50%.
Meer info? Bel 02 766 52 03 of mail naar
inschrijvingen@tervuren.be

Niet inbegrepen: een lunchpakket, goed gevulde drinkbus,
10-uurtje en 4-uurtje.

INSCHRIJVINGEN WARRE
De inschrijvingen gaan van start op woensdag 6 januari 2021
om 9 uur via reservaties.tervuren.be.
Inschrijven kan ook aan de balie van het vrijetijdscentrum De
Warandepoort ( Markt 7B).

HOE INSCHRIJVEN?
1. Ga naar reservaties.tervuren.be .
2. Ben je al geregistreerd? Log dan in en ga naar stap 5. Is het
de eerste keer dat je wil inschrijven voor activiteiten? Klik dan
rechts bovenaan op registreren.
3. Volg de instructies op het scherm om jezelf te registreren. Je
ontvangt een mail om jouw registratie te bevestigen.
4. Log in. Ga naar “Mijn profiel” en voeg jouw gezinsleden toe in
het tabblad Gezinsleden.
5. Klik op “Inschrijven”.
6. Kies de gezinsleden die je wenst in te schrijven.
7. Selecteer het weekprogramma waarvoor je wil inschrijven.
8. Volg de verdere instructies om de inschrijving te bevestigen
en online te betalen.
9. Je ontvangt na betaling een bevestiging van de inschrijving(en).

