IS BUSVE

RVOER

TUSSEN
ACTIVITE DE
ITEN

ACTIVITEITENOVERZICHT
Onderstaande agenda geeft een overzicht van alle activiteiten per dag in de krokusvakantie. Voor gedetailleerde informatie kijk je bij het onderdeel van de respectievelijke dienst. Heb je je kind ingeschreven voor
een bepaalde activiteit, vink dan het bij de activiteit aan… zo heb je ineens een mooie planning voor op je
prikbord!

GRATIS B
USVERVO
E

MEGA-COMBI-MOGELIJKHEDEN DANKZIJ BUSVERVOER!!

TUSSEN
ACTIVITE DE
ITEN

R

Profiteer nog meer van alle leuke gemeentelijke vrijetijdsbestedingen en combineer naar hartenlust. Het mooiste van alles is nog het feit dat wij het vervoer voorzien tussen activiteiten die
je wil combineren, zo moeten mama en papa zich niet in alle mogelijke bochten wringen om
zoon of dochter ter plaatse te krijgen. En het houdt niet op, want ook voor het middagtoezicht
tussen sportkamp en grabbelas wordt gezorgd! Vervoer tussen de verschillende initiatieven en
het middagtoezicht is overigens volledig gratis!

GRATIS B
USVERVO
E

Het is natuurlijk wel zeer belangrijk dat je bij inschrijving heel duidelijk alle opvolgvragen invult zodat
wij correcte vervoerslijsten krijgen. Is er iets niet duidelijk, contacteer dan zeker de betrokken diensten!
Wij geven alvast een voorbeeldje van hoe een goedgevulde dag eruit kan zien en welke stappen je volgt
om alles correct te registreren via ticketgang! Het betreft hier een fictief voorbeeld van een kind waarvan de
ouders opvang nodig hebben van 6.30 tot 19.00 uur.
Jantje gaat eerst om 6.30 uur naar Peter Pan, wordt met het busje om 9.00 uur naar het sportkamp gebracht, eet
zijn boterhammen ’s middags onder toezicht op, wordt overgezet naar grabbelas en wordt vervolgens terug naar
Peter Pan gebracht met het busje. Hoe geef je dit in via ticketgang?
• Schrijf hem in bij Peter Pan van 06.30 tot 9.00 uur
• Schrijf hem in voor sportkamp van 9.00 tot 12.00 uur
		
o Busvervoer naar sporthal wordt automatisch voorzien
		
o Vul de opvolgvraag in (naar grabbelas)
• Schrijf hem in voor grabbelas van 13.00 tot 16.30 uur
		
o Hij wordt automatisch overgezet naar grabbelas en kan tijdens de middag
		
onder toezicht zijn boterhammen opeten
		
o Vul de opvolgvraag in (naar BKO)
• Schrijf hem in bij Peter Pan van 16.30 tot 19.00 uur
		
o Busvervoer naar Peter Pan wordt automatisch voorzien

GRATIS B
USVERVO
E
TUSSEN
ACTIVITE DE
ITEN

DINSDAG 13 FEBRUARI

WOENSDAG 14 FEBRUARI DONDERDAG 15 FEBRUARI

VRIJDAG 16 FEBRUARI

BKO PETER PAN
6.30 - 19.00 uur

BKO PETER PAN
6.30 - 19.00 uur

BKO PETER PAN
6.30 - 19.00 uur

BKO PETER PAN
6.30 - 19.00 uur

BKO PETER PAN
6.30 - 19.00 uur

KLEUTERSPORTKAMP | KL |
9.00 - 12.00 uur

KLEUTERSPORTKAMP | KL |
9.00 - 12.00 uur

OMNISPORTKAMP | LO |
9.00 - 12.00 uur

OMNISPORTKAMP | LO |
9.00 - 12.00 uur

GRABBEL | KL |
13.00 - 16.30 uur
GRABBEL | GR 1 + GR 2 |
13.00 - 16.30 uur

GRABBEL | KL |
13.00 - 16.00 uur
GRABBEL | GR 1 + GR 2 |
13.00 - 16.30 uur

GRABBEL | KL + GR 1 + GR 2 |
12.45 - 16.45 uur

GRABBEL | KL + GR 1 + GR 2 |
12.30 - 18.00 uur

GRABBEL | KL + GR 1 |
10.00 - 12.00 uur
GRABBEL | GR 2 |
14.00 - 16.00 uur

INSCHRIJVEN VOOR DE GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
De inschrijvingen voor de Buitenschoolse kinderopvang Peter Pan
en de activiteiten van de jeugd- en sportdienst gebeuren online.
HOE DOE IK DAT?
Surf naar www.as.be/inschrijvingen en kies voor KINDEROPVANG PETER PAN of JEUGD- & SPORTAANBOD.
DENK ERAAN:
Alle combinaties zijn mogelijk dankzij gemeentelijk busvervoer en middagtoezicht!

R

Activiteiten As

FEBRUARI
MAANDAG 12 FEBRUARI

R

TUSSEN
ACTIVITE DE
ITEN

Ga goed voorbereid de krokusvakantie in!

KINDEROPVANG
PETER PAN

SPORTKAMPEN
GRABBELAS

OCMW KAN TUSSENKOMEN IN DE KOSTEN
Deelnemen aan 1 of meerdere activiteiten mag niet
belemmerd worden omwille van financiële redenen. Het OCMW heeft middelen om de sportieve,
sociale en culturele participatie van kinderen te
bevorderen.
Als je hiervan gebruik wil maken kan je contact opnemen met de sociale dienst. Zij zal aan de hand
van een intern reglement nagaan of de voorwaarden vervuld zijn. Je kan ze telefonisch bereiken op
089 39 10 30 of via ocmw@as.be
Een uitgave van

gemeester Tom Seurs,
woordelijke uitgever: bur
de gemeente As - verant

5 As

dorpsstraat 1 bus 1, 366

KINDEROPVANG PETER PAN

GRABBELAS

Maandag 12.02.2018 tot en met vrijdag 16.02.2018
De opvang is geopend vanaf 6.30 – 19.00 uur

Datum
Maandag
12 februari

Het initiatief voor Buitenschoolse Opvang Peter Pan is erkend door Kind & Gezin en wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van As. De opvang staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en basisonderwijs. Dagelijks verzorgen we een gevarieerd activiteitenaanbod van leuke spelen en knutselactiviteiten.

Groep | Kleuters
Poppenkastvoorstelling
13.00 - 16.30 uur Prijs: € 5
Drankje inbegrepen

Groep 1 | 1ste tot en met 3de leerjaar
Bowlen Olympia Hasselt
13.00 - 16.30 uur Prijs: € 6
Zakgeld of eigen drankje meenemen

Groep 2 | 4de tot en met 6de leerjaar
Bowlen Olympia Hasselt
13.00 - 16.30 uur Prijs: € 6
Zakgeld of eigen drankje meenemen

Dinsdag
13 februari

Vlaamse volksspelen en knutselen
13.00 - 16.00 uur Prijs: € 6
Drankje inbegrepen

Schaatsen Wintertuin Maaseik
13.00 - 16.30 uur Prijs: € 5
Handschoenen niet vergeten!

Schaatsen Wintertuin Maaseik
13.00 - 16.30 uur Prijs: € 5
Handschoenen niet vergeten!

Woensdag
14 februari

Bakken op kindermaat: Koekjeskoek
10.00 - 12.00 uur Prijs: € 5,5
Drankje inbegrepen

Bakken op kindermaat: Koekjeskoek
10.00 - 12.00 uur Prijs: € 5,5
Drankje inbegrepen

Karten in Meeuwen
14.00 - 16.00 uur Prijs: € 15

Donderdag
15 februari

Euroscoop Maasmechelen
Film naar keuze
12.45 - 16.45 uur Prijs: € 7
Zakgeld meenemen

Euroscoop Maasmechelen
Film naar keuze
12.45 - 16.45 uur Prijs: € 7
Zakgeld meenemen

Euroscoop Maasmechelen
Film naar keuze
12.45 - 16.45 uur Prijs: € 7
Zakgeld meenemen

Vrijdag
16 februari

Kinderstad
Lommel
12.30 - 18.00 uur Prijs: € 8
Zakgeld of eigen drankje meenemen

Kinderstad
Lommel
12.30 - 18.00 uur Prijs: € 8
Zakgeld of eigen drankje meenemen

Zwemmen Vossemeren
Lommel
12.30 - 18.00 uur Prijs: € 7
Zakgeld of eigen drankje meenemen

In de krokusvakantie zullen de activiteiten uitgewerkt worden rond het thema “Kunst”
Een uitgebreide dagelijkse activiteitenplanning vind je op www.as.be

CONTACT
Bevrijdingslaan 88 , 3665 As
T | 089 39 10 90
E | peterpan@as.be
INSCHRIJVEN
• Kan online vanaf 15 januari en dit tot en met 28 januari 2018.
• Inschrijven na 29 januari is enkel mogelijk als er nog plaatsen vrij zijn.
AFMELDEN
Indien je een inschrijving zonder annulatiekost wil annuleren, dan kan dat
enkel online via ticketgang ten laatste op 28 januari 2018.

INSCHRIJVEN
www.as.be/inschrijvingen

INFO
jeugddienst As
T | 089 39 10 08
E | jeugd@as.be

Opgelet:
U kan alleen reserveren als u al gebruik maakt van de kinderopvang!
Indien u wenst gebruik te maken van de kinderopvang kan u contact opnemen met
de coördinator Hilde Venken voor een eerste intakegesprek.

AFSPRAKEN
• Vertrek- en aankomstplaats is steeds aan het SAS
(vrijetijdsgebouw) tenzij anders vermeld.
• Geef je kind beperkt zakgeld mee indien nodig en een
lunchpakket bij een daguitstap.
• OPGELET! De lidkaart is verplicht, kost 5 euro en is
1 jaar geldig. Voor je je kan inschrijven dien je via
Ticketgang een nieuwe lidkaart te bestellen.

SPORTKAMP

SPORTKAMP

KLEUTERSPORTKAMP

OMNISPORTKAMP

Maandag 12 februari - dinsdag 13 februari
9.00 - 12.00 uur					

Donderdag 15 februari - vrijdag 16 februari
9.00 - 12.00 uur

Locatie: Sporthal As
Prijs: € 6 /halve dag

Locatie: Sporthal As
Prijs: € 6 /halve dag

Vanaf 3 jaar

6-12 jarigen

INSCHRIJVEN
www.as.be/inschrijvingen
• De kampen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers.
• Alle deelnemers zijn verzekerd volgens de ISB-normen.

G
midd ratis
tusse agtoezicht
n Sp
en Gr ortkamp
abbel
as.
INFO
sportdienst As
T | 089 39 10 60
E | sport@as.be

MEEBRENGEN
• Sportschoenen met kleurvaste zool voor in de sporthal en ook je buitenschoenen.
• Een drankje en koekje voor tijdens de pauze
• Een lunchpakket als je de hele dag blijft (aansluitend op GrabbelAs).

