Splinter THEMAWEEK : DANS
WANNEER?
WEEK 1 : 1 tot en met 5 juli 2019

WAAR?
Locatie voor deze themaweek dans:
Gemeenteschool, Zandstraat 14, 3350 Wommersom.

PRIJS?
Inschrijven kan alleen voor de volledige week : € 60,00.

PROGRAMMA?
Er wordt dans gegeven door ervaren dansers in 2 leeftijdsgroepen :
groep 1 (2012-2009): een mix van stijlen op hedendaagse, populaire
popmuziek / groep 2 (2008-2004): mix van hip-hop en modern.
In de voormiddag volgt de ene groep dans en de andere groep werkt aan
de voorbereiding van het toonmoment of krijgt een begeleide activiteit.
In de namiddag wisselt het aanbod voor de groepen.
De Splinterploeg bestaat deze week uit 2 ervaren dansers en 2
animatoren.
Op vrijdag 5 juli om 15u30 is er dan het toonmoment voor ouders, buren,
vrienden... Iedereen welkom!
Gelieve bij inschrijving rekening te houden met de leeftijdsgroepen.
Elke groep heeft een max. van 25 kinderen.

HOE ZIET EEN THEMADAG DANS ERUIT?
09u00 – 12u00
10u30
12u00 – 13u00
13u00 – 16u00
14u30
16u00

groep 1 : dans / groep 2 : een begeleide activiteit
pauze : tijd voor drankje en/of koekje-fruit
we eten onze meegebrachte boterhammen op
groep 1 : een begeleide activiteit / groep 2 : dans
pauze : tijd voor drankje en/of koekje-fruit
einde

Er zijn geen versnaperingen te verkrijgen bij Splinter. Dus lunchpakket
en tussendoortjes meebrengen.

ER IS DEZE WEEK GEEN PENDEL BUSDIENST
VOORZIEN
Er wordt wel vervoer voorzien tussen kinderopvang Stekelbees en de
gemeenteschool indien nodig (vermelden bij inschrijving).
Opgelet u dient zich dan in te schrijven zowel bij Splinter als on-line bij
Stekelbees (helpdesk Stekelbees 070/24.60.41).

Splinter

(speelplein Linter)

WANNEER?
WEEK 2 : 8 tot en met 12 juli 2019 (11 juli gesloten)
WEEK 3 : 19 tot en met 23 augustus 2019
WEEK 4 : 26 tot en met 30 augustus 2019

WAAR?
Locatie voor deze spetterende speelpleinwerking van Linter:
OC De Linde, Ransbergstraat 26A, 3350 (Neer)Linter.

PRIJS?
Inschrijven kan per halve dag, per dag of per week.
Naargelang de activiteiten verschillen ook de prijzen. De prijs per
activiteit staat telkens vermeld bij de activiteiten in het programmaboekje.

PROGRAMMA?
In de voormiddag organiseren de animatoren pleinspelen of
keuzeactiviteiten.
 Het soort pleinspelen kan variëren van spel, sport naar creatieve
spelen naargelang leeftijdsgroepen: groep 1 (2012-2009) / groep 2
(2008-2004).
 Bij keuzeactiviteiten worden er 4 keuzes aangeboden en kunnen
kinderen kiezen naar gelang hun interesse, hierdoor kan er een
mix in leeftijden ontstaan.
De namiddagactiviteiten, per leeftijdsgroep, liggen op voorhand vast en
zijn beschreven in dit boekje. Sommige activiteiten zijn beperkt qua
deelnemers.
Gelieve bij inschrijving rekening te houden met de leeftijdsgroepen.
Splinter kan in totaal 60 kinderen opvangen.

HOE ZIET EEN VAKANTIEDAG ERUIT?
09u00 – 12u00
10u30
12u00 – 13u00
13u00 – 16u00
14u30

voorbereide en begeleide activiteiten
pauze : tijd voor drankje en/of koekje-fruit
we eten onze meegebrachte boterhammen op
voorbereide en begeleide activiteiten
pauze : tijd voor drankje en/of koekje-fruit

Er zijn geen versnaperingen te verkrijgen bij Splinter. Dus lunchpakket
en tussendoortjes meebrengen.
! Bij de uitstap van woensdag 21 en 28 augustus
is het einduur gewijzigd !

BUSJE KOMT ZO?
De kinderen van de gemeente kunnen, net zoals de voorgaande jaren,
met de gemeentelijke bus naar Splinter komen. De kinderen worden
opgehaald en teruggebracht aan een ophaalpunt. Gelieve dit duidelijk te
vermelden bij de inschrijving. Kinderen die eerst naar Stekelbees
gaan, worden ook naar Splinter gebracht.
Opgelet u dient zich dan in te schrijven zowel bij Splinter als on-line bij
Stekelbees (helpdesk Stekelbees 070/24.60.41).
Verzamelpunten en -uren van de bus:
Verzamelpunten
Orsmaal
gemeentehuis
Neerhespen
zaal De Brukkes
Overhespen
winkel (hoek)
Wommersom
kerkplein
Melkwezer dorpsplein
Drieslinter dorpsplein
Neerlinter dorpsplein /
Stekelbees

’s Morgens
8u25

’s Avonds
16u40

8u30

16u35

8u35

16u30

8u40

16u25

8u45
8u50
8u55

16u20
16u15
16u10

HOE INSCHRIJVEN?
In dit boekje zit een eenvoudig uitneembaar inschrijvingsformulier. Dit
dient ingevuld meegebracht te worden naar de inschrijvingsmomenten
op de jeugddienst.
- maandag 27 mei van 17u30 tot 19u30
- maandag 3 juni van 14u tot 16u + 17u30 tot 19u30
- dinsdag 4 juni van 9u tot 12u
- op afspraak (zie contactgegevens hieronder)
De betaling gebeurt cash of via bankcontact bij de inschrijving.
De terugbetaling van een inschrijving kan enkel gebeuren in geval van
ziekte. Een medisch attest is noodzakelijk als bewijs.
Men kan informeren naar vrije plaatsen via de jeugddienst 011/78.91.47
of jeugddienst@linter.be vóór 17 juni (voor Splinter juli) en vóór 9
augustus (voor Splinter augustus). De betaling gebeurt steeds in het
gemeentehuis. Ter plaatse (gemeenteschool - OC de Linde) inschrijven
is niet mogelijk!
Gelieve door te geven indien uw kind niet kan aanwezig zijn via
0475/66.16.87 zodat men niet onnodig moet wachten bij de start van
activiteiten.

GOED OM TE WETEN!
- Zonnecrème en een pet zijn aanbevolen bij warm weer, een
regenjas is altijd nuttig wanneer het druilerig weer is.
- Vakantie = ravotten. Dus speelkledij vereist!.
- ’s Middags eten we ons lunchpakket (boterhammen en drank) dat
we van thuis meebrengen. Er zijn pauzes voorzien zodat er een
tussendoortje kan genuttigd worden. Er zijn geen koeken en
drankjes te verkrijgen.
- Vergeet niet zelf de data te noteren en verwittig tijdig indien uw
kind niet aanwezig kan zijn via 0475/66.16.87

- Indien uw kind voor en na Splinter naar Stekelbees gaat, gelieve
dit aan te duiden op het inschrijvingsformulier en dit ook door te
geven aan Stekelbees.
- Breng nooit waardevolle voorwerpen mee : computergames, GSM,
…! We zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en schade.
- Ouders opgelet: mocht uw kind speciale medische zorgen nodig
hebben, gelieve de jeugddienst hiervan vooraf op de hoogte te
brengen.
- Vergeet jouw Beleefpas niet mee te brengen bij inschrijving.
Neem je deel aan Splinter in juli spaar je een sticker en kom je ook
in augustus verdien je er een tweede.

DE ANIMATOREN VAN SPLINTER

Ewoud Peiten

Vanessa Preud’Homme

Elien Beelen

Fien Schoukens

Karen Vovers

Felien Michiels

Mieke Vanacker

Izzy

Wietske Wijnants

Seppe Stockmans

MAANDAG 8 JULI 2019
PLEINSPELEN groep1 + groep 2
Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Knutselatelier / groep 1
Met al de kleuren van de regenboog,
grote en kleine knutselprojecten, met z’n
allen of ieder voor zich.
Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 3,50

Meester maker / groep 2
Wanneer een team het voorgestelde spel wint mag hun groep 1 bepaald
voorwerp kiezen dat er aangeboden is. De verliezer van het spel kiest
als laatste een voorwerp. Met het gekozen voorwerp mogen de teams
hun creativiteit naar boven halen om met dat bepaald voorwerp hun
eigen spel te creëren en die in de volledige groep gespeeld wordt.
Nadien is het de beurt aan de andere groep om hun spel voor te stellen.
Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

DINSDAG 9 JULI 2019
KEUZEACTIVITEITEN
Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Hoe vettiger, hoe prettiger / groep 1
Vandaag mag er eens buiten de lijntjes worden gekleurd. Wie weet komt
er ook wat scheerschuim, bloem en water aan te pas… reservekledij is
dan altijd handig!
Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Waterspelen / groep 2
Zon en water … meer hebben we niet nodig om ons een namiddag lang
te amuseren. Oh misschien toch ook nog reservekledij!

Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

WOENSDAG 10 JULI 2019

DAGUITSTAP
BETS BOUNCE te Geetbets
Een groots outdoor springfestival. In het spelaanbod zit de opstelling van
verschillende mega coole springkastelen voor groot en minder groot,
leuke workshops, boeiende animatie, sport- en spelactiviteiten …
Een dag om je niet te vervelen!

Uren: 9u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 7,00 (vervoer + inkom)
Meebrengen: lunchpakket met drank - zonnecrème of regenjas badpak/zwembroek + handdoek - reservekledij

DONDERDAG 11 JULI 2019
GESLOTEN

VRIJDAG 12 JULI 2019
GROOT SPEL

groep1 + groep 2

Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

zwemmen / groep1
Op algemeen verzoek trekken we richting het zwembad van St-Truiden.
Zwemgerief niet vergeten! Gelieve zwembandjes mee te geven indien
nodig.
Uren: 12u30 tot 16u
Aantal: max. 32
Prijs: € 5,00

zwemmen / groep 2
En wij gaan mee lekker ploeteren in het zwembad van St-Truiden.
Zwemgerief niet vergeten!
Uren: 12u30 tot 16u
Aantal: max. 32
Prijs: € 5,00

Groep 1 : geboortejaar 2012 – 2009

Naam activiteit

Prijs

ma 1 – vr 5
juli

themaweek : dans

€ 60,00

25

pleinspelen
knutselatelier
keuzeactiviteiten
hoe vettiger, hoe prettiger
uitstap Bets Bounce
GESLOTEN
groot spel
zwemmen St-Truiden

€ 2,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 7,00

32

€ 2,50
€ 5,00

32

keuzeactiviteiten
balspelen
pleinspelen
reuze memory
uitstap Monde Sauvage
keuzeactiviteiten
knutselatelier
pleinspelen
quiz

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 18,00
€ 2,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 2,50

pleinspelen
vossenjacht
keuzeactiviteiten
zwemmen St-Truiden
uitstap Walibi
pleinspelen
1 tegen allen
keuzeactiviteiten
afscheidsfeestje

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 20,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

ma 8 juli
di 9 juli
wo 10 juli
do 11 juli
vr 12 juli

ma 19 aug
di 20 aug
wo 21 aug
do 22 aug
vr 23 aug

ma 26 aug
di 27 aug
wo 28 aug
do 29 aug
vr 30 aug

TOTAAL

GROEP 2 (2008-2004)

Voorkeur X

Max

DATUM

deelnemers

32

32
32

€

INSCHRIJVINGSFORMULIER SPLINTER
Naam kind: …………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………….
E-mailadres ouders : …………………………………………………………………………………
Geslacht:

 meisje

 jongen

Fiscaal attest opmaken voor naam + voornaam (van een ouder) :
…………………………………………………………………………………………………….…….
Adres Idem hierboven

 nee adres : ……………………………………..

 ja

Contactpersoon bij ongevallen:
……………………………………………………………………………….…………………..………
Huisarts (naam & telefoonnr):
……………………………………………………………………………………………………………
Wat moeten wij weten om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden (allergieën, medicatie,
ziektes…):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 ja

Kan de deelnemer zwemmen?

 nee

Maakt de deelnemer gebruik van het gemeentelijk busje?
 ja

 nee

opstapplaats ochtend : ……………..…………. afstapplaats avond : …………..…………....…
Ouders/voogd gaan akkoord dat tijdens de activiteiten foto’s en bewegende beelden van hun
kind worden genomen en dat deze afbeeldingen mogen gebruikt worden voor publicaties
en/of website van de gemeente Linter.
 ja

 nee

Handtekening ouder/voogd:

Groep 2 : geboortejaar 2008 – 2004

DATUM

Naam activiteit

Prijs

ma 1 – vr 5
juli

themaweek : dans

€ 60,00

pleinspelen
meester maker
keuzeactiviteiten
waterspelen
uitstap Bets Bounce
GESLOTEN
Groot spel
zwemmen St-Truiden

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 7,00

keuzeactiviteiten
stadsspel St-Truiden
pleinspelen
bowlen
uitstap Monde Sauvage
keuzeactiviteiten
in de mixx (-12 j)
uitstap avonturenpark (+12j)
pleinspelen
de mol

€ 2,50
€ 4,00
€ 2,50
€ 8,00
€ 18,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 15,00
€ 2,50
€ 2,50

pleinspelen
ruige spelen
keuzeactiviteiten
laddercompetitie
uitstap Walibi
pleinspelen
zwemmen St-Truiden
keuzeactiviteiten
afscheidsfeestje

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 20,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50

ma 8 juli
di 9 juli
wo 10 juli
do 11 juli
vr 12 juli

ma 19 aug
di 20 aug
wo 21 aug
do 22 aug

vr 23 aug

ma 26 aug
di 27 aug
wo 28 aug
do 29 aug
vr 30 aug

TOTAAL

Voorkeur X

Max
deelnemers

25

€ 2,50
€ 5,00

32

32

32
32

€

GROEP 1 (2012-2009)
INSCHRIJVINGSFORMULIER SPLINTER

Naam kind: …………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………….
E-mailadres ouders : …………………………………………………………………………………
Geslacht:

 meisje

 jongen

Fiscaal attest opmaken voor naam + voornaam (van een ouder):
…………………………………………………………………………………………………….…….
Adres Idem hierboven

 nee adres : ……………………………………..

 ja

Contactpersoon bij ongevallen:
……………………………………………………………………………….…………………..………
Huisarts (naam & telefoonnr):
……………………………………………………………………………………………………………
Wat moeten wij weten om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden (allergieën, medicatie,
ziektes…):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 ja

Kan de deelnemer zwemmen?

 nee

Maakt de deelnemer gebruik van het gemeentelijk busje?
 ja

 nee

opstapplaats ochtend : ………………………. afstapplaats avond : ………………..............…
Ouders/voogd gaan akkoord dat tijdens de activiteiten foto’s en bewegende beelden van hun
kind worden genomen en dat deze afbeeldingen mogen gebruikt worden voor publicaties
en/of website van de gemeente Linter.
 ja

 nee

Handtekening ouder/voogd:

MAANDAG 19 AUG 2019

KEUZEACTIVITEITEN
Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Balspelen / groep 1
Spelen met alles wat rond is, klein, groot, licht of zwaar … het maakt niet
uit …
Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Stadsspel St-Truiden / groep 2
Op verkenning in de
stad met leuke
opdrachten en toffe
doe-dingen.
Uren: 12u30 tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 4,00

DINSDAG 20 AUG 2019
PLEINSPELEN groep 1 + groep 2

Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Reuze memory / groep 1
Memory is een gezelschapsspel dat een beroep doet op het
kortetermijngeheugen van de spelers. Wie kan er goed onthouden?

Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Bowling / groep 2
Een strike of een spare? Of misschien recht in de goot. Twee beurten,
twee ballen, twee goede worpen … wie wordt bowling-kampioen?

Uren: 13u tot 16u
Aantal: max. 32
Prijs: € 8,00 (1 drankje inbegrepen)

WOENSDAG 21 AUG 2019

DAGUITSTAP
Safaripark Monde Sauvage te Aywaille
Er is de safari waar je met een treintje een tocht maakt tussen de dieren.
Je bent toeschouwer van een spektakel van papegaaien en zeeleeuwen
en je kan kijken naar een indrukwekkende roofvogelshow.

Uren: 9u tot 17u
Aantal: max. 32
Prijs: € 18,00 (inkom+vervoer)
Meebrengen: lunchpakket met drank - zonnecrème of regenjas

AANGEPASTE BUSROUTE uitstap
Verzamelpunten
Neerlinter dorpsplein /
stekelbees
Drieslinter dorpsplein
Melkwezer kerkplein
Wommersom kerkplein
Overhespen winkel (hoek)
Neerhespen zaal De Brukkes
Orsmaal gemeentehuis

’s Avonds
17u10
17u15
17u20
17u25
17u30
17u35
17u40

DONDERDAG 22 AUG 2019
KEUZEACTIVITEITEN
Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Knutselatelier / groep 1
Tijd om op zoek te gaan naar de handige Harry’s en de kunstzinnige
geesten.

Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 3,50

In de mixx / groep 2 (tot 12j)
We maken een cocktail van allerlei spelen en toffe doe-dingen.
Voor elk wat wils!

Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

DONDERDAG 22 AUG 2019
Speciaal programma voor onze +12 jarigen
(°2006 – °2005 - °2004)
De sportregio organiseert ZOMERSPORTDAGEN 12+
• 04/07/2019:
• 11/07/2019:
• 18/07/2019:
• 25/07/2019:
• 02/08/2019:
• 08/08/2019:
• 22/08/2019:

Klimparcours Landgraaf
Bets Bounce te Geetbets
Lasergame & Bowling Tongeren
Surfers Paradise Knokke Heist (treinvervoer )
Initiatie zeilen en expeditie Robinson te Zutendaal
Durbuy Adventure
Avonturenpark Kiewit

En met Splinter nemen we deel aan de afsluiter van de zomer :

Avonturenpark – Kiewit
We beloven je een dag vol actie, uitdaging en avontuur. Onder
begeleiding van een ervaren monitor beleef je een super dag op het
touwenparcours, death ride, waterparcours, klimmuur, BMX-piste,
speleobox, mountainbike parcours, brandweerpaal, boogschietstand…

Vertrek aan O.C. de linde :
7u30
Terug aan O.C. de Linde : 17u
Er is tijdens de ochtend en
avond geen aangepast
busvervoer voorzien. Splinter
zorgt wel voor het vervoer
naar de Vreun in Waanrode.
Prijs : € 15,00 (inkom+vervoer)
Meebrengen: lunchpakket met
drank - zonnecrème of regenjas –aangepaste kledij om te klimmen en te
klauteren

VRIJDAG 23 AUG 2019
PLEINSPELEN

groep 1 / DE MOL groep 2

Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Quiz / groep 1
Wie weet het antwoord op deze superknotsgekke vragen?
Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

De mol / groep 2
Dit spel start dus al in de voormiddag ... Eén van jullie is 'de mol', en
hem/haar ontmaskeren is van het grootste belang. Kennis over de mol
vergroot je kansen om winnaar te worden. Wie oh wie?

Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

MAANDAG 26 AUG 2019
PLEINSPELEN / groep1 + groep 2
Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Vossenjacht / groep 1
Een straffe zoektocht met de bedoeling om het andere team zo snel
mogelijk te vinden.
Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Ruige spelen / groep 2
Met deze spelen gaat je hartslag flink stijgen. Prima voor je conditie!
Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

DINSDAG 27 AUG 2019
KEUZEACTIVITEITEN
Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Zwemmen / groep 1
Lekker ploeteren in het zwembad van
St-Truiden. Zwemgerief niet vergeten!
Gelieve zwembandjes mee te geven
indien nodig.
Uren: 12u30 tot 16u
Aantal: max. 30
Prijs: € 4,50

Ladderspel / groep 2
Wie daagt wie uit? Wie is op het einde van het spel de absolute
winnaar? Een spel vol verrassende uitdagingen en wendingen. En het is
niet altijd de sterkste die wint.
Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

WOENSDAG 28 AUG 2019

DAGUITSTAP
Walibi
Waver
Walibi Belgium is het bekendste pretpark van alle
pretparken in België.
Jong en oud kan er terecht voor een uitzonderlijke dag ! Het attractiepark
is een heuse plek vol ontspanning. Klein en groot kan er terecht voor een
geslaagde dag vol vertier en plezier.
Walibi Belgium heeft niet minder dan 16 attracties speciaal op maat van
kinderen. En wat denk je van splashcoaster PULSAR, 3 lanceringen, 45
meter hoog, 100 km/u en een immense splash. Ben jij klaar voor dit
spetterend nieuw avontuur?
Je zal deze sensationele attracties zeker weten smaken !
Uren: 9u tot 18u
Aantal: max. 32
Prijs: € 20,00
Meebrengen: lunchpakket met drank - zonnecrème of regenjas

AANGEPASTE BUSROUTE uitstap
Verzamelpunten
Neerlinter dorpsplein /
stekelbees
Drieslinter dorpsplein
Melkwezer kerkplein
Wommersom kerkplein
Overhespen winkel (hoek)
Neerhespen zaal De Brukkes
Orsmaal gemeentehuis

’s Avonds
18u10
18u15
18u20
18u25
18u30
18u35
18u40

DONDERDAG 29 AUG 2019
KEUZEACTIVITEITEN
Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

1 tegen allen / groep 1
Als jullie in de opdrachten slagen worden jullie beloond en zullen de
animatoren een tegenprestatie moeten leveren.
En wat voor een
tegenprestatie ?!
Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

Zwemmen / groep 2
Lekker ploeteren in het zwembad van St-Truiden.
Zwemgerief niet vergeten!
Uren: 12u30 tot 16u
Aantal: max. 32
Prijs: € 5,00

VRIJDAG 30 AUG 2019
PLEINSPELEN / groep 1 + groep 2
Uren: 9u tot 12u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

afscheidsfeestje / groep 1 + groep 2
We ronden de zomervakantie af in stijl.
Samen bouwen we een spetterend feestje met alles erop en eraan.
En we gaan nog niet naar huis …
Uren: 13u tot 16u
Aantal: onbeperkt
Prijs: € 2,50

CONTACTPERSOON
Splinter
Nans Luyten
Helen-Bosstraat 43
3350 Linter
Tel: 011/78.91.47
e-mail: jeugddienst@linter.be
V.U. Gemeentebestuur Linter, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter

