
Speelpleinwerking trekt kaart vorming 
 
KRAAINEM - 23-03-10 - Er valt tijdens de zomervakantie heel wat te beleven voor 
de kinderen uit Kraainem.  De speelpleinwerking van Kraainem gaat een nieuwe 
uitdaging aan! De speelpleinwerking krijgt een meer inhoudelijke invulling, dan 
enkel maar instaan voor de kinderopvang. Vanaf nu kunnen de kinderen zich 
inschrijven voor zomerateliers, taalstages en wordt er ook een sportweek 
georganiseerd!  Indien deze nieuwe invulling in de smaak valt van de kinderen, 
zullen we voor de komende vakantieperiodes meer zinvolle ateliers of stages 
uitwerken. Ik geloof in ieder geval in deze nieuwe formule. Ik wil ook uitdrukkelijk 
de vele monitoren die gedurende de vele jaren de klassieke speelpleinwerking 
hebben mee uitgebouwd expliciet bedanken. In de topmomenten telden we meer 
dan 170 kids per vakantie. Ik doe ook een oproep aan de ouders of verenigingen 
die interesse hebben om mee in dit nieuw project te stappen , aldus Luk Van 
Biesen, voorzitter.  Wat kan u allemaal verwachten?  Voor 2010 bieden wij Uw 
kinderen het volgende aan tijdens de zomervakantie De tweede week van juli 
kunnen anderstalige kinderen op een speelse manier kennis maken met de 
Nederlandse taal. Van 9 tot 20 augustus bieden speelpleinwerking t Tolleke en GC 
de Lijsterbes leuke, thematische zomerateliers aan. En de laatste week van 
augustus biedt vzw Sportkra kinderen de kans om zich sportief uit te leven tijdens 
het jaarlijkse sportkamp.   Speelse taalvakanties Nederlands Kom Chez 
Babbelkous  Kinderen van 4 tot 12 jaar voor wie het Nederlands niet de 
moedertaal is kunnen in GC de Lijsterbes terecht voor een creatieve en leerrijke 
taalvakantie. Aan de hand van het centraal thema Restaurant Kom Chez 
Babbelkous wordt een hele week geknutseld en gespeeld. Zo leren de kinderen 
op een speelse manier omgaan met de Nederlandse taal. Een gevarieerd 
programma van muzische activiteiten (knutselen, zingen, drama) en 
bewegingsopdrachten zorgen voor een uitdagende en unieke week. Zowel 
kinderen met een basiskennis als zonder basiskennis van de Nederlandse taal zijn 
van harte welkom. Wanneer: van maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli 
(activiteiten van 9u tot 16u; opvang van 8u tot 17u30) Waar: GC de Lijsterbes 
(Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem) Prijs: € 85 voor kinderen die in een 
faciliteitengemeente wonen of naar school gaan of voor een tweede kind uit 
hetzelfde gezin; € 100 voor kinderen die niet in een faciliteitengemeente wonen of 
naar school gaan. Inschrijven: Online via de website: 
www.pantarheivzw.be/babbelkous of via GC de Lijsterbes 
(Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel: 02 721 28 06, email: 
info@delijsterbes.be ).  Zomerateliers Speelpleinwerking t Tolleke gaat vanaf deze 
zomer in zee met GC de Lijsterbes. Terwijl er vorig jaar zes weken 
speelpleinwerking werden aangeboden in de Nederlandstalige Gemeentelijke 
Basisschool Kraainem, organiseren we vanaf deze zomer 2 weken zomerateliers 
in GC de Lijsterbes. De professionele begeleiders staan garant voor een 
uitstekende kwaliteit en zij worden bijgestaan door 2 gebrevetteerde monitoren 
van de speelpleinwerking. De eerste week zijn alle kleuters van 3 tot 6 jaar 
welkom en de tweede week richten we ons op kinderen van 6 tot 10 jaar (eerste 
tot en met vierde leerjaar). Wanneer: Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 
augustus: voor kleuters van 3 tot 6 jaar (activiteiten van 9u tot 16u; opvang van 8u 
tot 17u). Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus: voor kinderen van 6 tot 
10 jaar (activiteiten van 9u tot 16u; opvang van 8u tot 17u) Waar: GC de Lijsterbes 
(Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem) Prijs: € 80 voor 1 week Inschrijven: 



GC de Lijsterbes (Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel: 02 721 28 06, 
email: info@delijsterbes.be )  Sportkamp De laatste week van de zomervakantie 
biedt vzw Sportkra kinderen van 6 tot 16 de kans om zich sportief uit te leven 
tijdens het sportkamp. De kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen terecht in en rond de 
gemeentelijke sporthal en worden begeleid door ervaren 

	  


