
Planning zomervakantie
Opvang met een andere aanpak voor zomer 2020.

In de ban van Covid-19 laten we voorzichtig los... veilig, gecontroleerd, begeleid.

Gecontroleerd

We brengen slechts 5 kinderen (of gezinsbubbels) samen.

Andere aanpak

Je schrijft in per week. Opvang zonder workshops.

Wordt boeiend!

Er worden geen workshops aangeboden maar geloof me, het wordt even boeiend. We praten veel,

filosoferen, ontwikkelen een idee, overleggen, voeren ons concept uit en... spelen als we daar zin 

in hebben. Ik laat mij als begeleider sturen door het creatief proces van de kinderen.

Aangepaste prijs

Een week opvang kost deze zomer slechts € 125. Reductieprijs voor inschrijvingen van meer dan 

1 week of bij inschrijving van meer dan 1 kind uit hetzelfde gezin (€ 100/week).

Week van 1 tot 3 juli (3 dagen) € 75 (geen reductie mogelijk)

Week van 20 tot 24 juli (4 dagen) € 100 (geen reductie mogelijk)

Vroeger starten

Je kind brengt van 8 tot 18 u een zinvolle, leuke tijd door.

Alle dagen open

Van woensdag 1 juli tot vrijdag 28 augustus open.

Van maandag tot vrijdag (uitgezonderd 21 juli).

Naschoolse opvang  –  Schooljaar 2020 - 2021

Vanaf september kunnen kinderen na school weer op verhaal komen.

Spelen/knutselen/lezen kan in binnen- en buitenruimte met een ruim aanbod aan materiaal.

In alle rust en onder de nodige begeleiding, maken zij hun huiswerk. Je kan er als ouder van op 

aan dat de les geleerd is, de schoolvaardigheden ingeoefend, de taken gemaakt.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot maximum 19 u.

Kinderen van school Beke, De Lieve of De Notelaar worden aan de schoolpoort opgehaald.

Je krijgt een fiscaal attest per dag dat je kind opgevangen wordt. 

info en inschrijven: 0472/465168 of via contact@tweenstime.be

TweensTime, BKO onder toezicht van Kind & Gezin voor kinderen vanaf 8 jaar. 
TweensTime, Nijverheidsstraat 50, Lievegem 9950  (ond.nr. 0500.723.601)
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