
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

      
  



SPLINTER  
 
Beste ouders en deelnemers van Splinter, 
 
Dit jaar hebben we een aantal aanpassingen in onze vakantiewerking.  
 

• Splinter 1 wordt georganiseerd in de paasvakantie. 
 

• We werken samen met 2 externe aanbieders, Splinter 1 : Woodkid 
en Splinter 3 : Digiplanet. 
 

• We organiseren in totaal 3 themaweken. 
 

• Omwille van budgettaire redenen wordt er geen gemeentelijke 
busdienst aan ophaalpunten voorzien. 
 

• KidsFun is geen organisatie van de jeugddienst. Het verloop van 
deze week is op dit moment nog niet bepaald. Later volgt hierover 
verdere informatie. 
 

Belangrijk om weten is dat de fiscale attesten voortaan ook rechtstreeks 
terecht komen in de digitale aangifte. Nodig hiervoor is dat zowel het 
rijksregisternummer van het kind als de ouder worden ingevuld bij de 
digitale inschrijving. 
  

Hulp gevraagd? Jeugddienst 011/78.91.47 of jeugddienst@linter.be. 
 

WEETJES 
 
Alle Splinterweken gaan door in de gemeenteschool de Zandloper,  
Zandstraat 14, 3350 Linter. 
 
Gelieve bij inschrijving rekening te houden met de leeftijdsgroep.  
Het aantal op te vangen kinderen is afhankelijk van de themaweek en 
eventueel het aanbod van de externe aanbieders.  
 
Kinderen opgevangen door de buitenschoolse opvang van Ferm kunnen 
aansluiten op ons aanbod (gratis busdienst wordt voorzien van en naar 
Splinter).  
           
Vergeet je Beleefpas niet mee te brengen naar Splinter.  
Per Splinterweek spaar je een sticker.  



HOE ZIET EEN VAKANTIEDAG ERUIT? 

 
9u    START van de Splinterdag 
09u00 – 12u00  voorbereide en begeleide activiteiten 
10u30   pauze : tijd voor drank en/of koek-fruit 
12u00 – 13u00  we eten onze meegebrachte boterhammen op 
13u00 – 16u00  voorbereide en begeleide activiteiten 
14u30   pauze : tijd voor drank en/of koek-fruit 
16u    EINDE van de Splinterdag 
 
Er zijn geen versnaperingen te verkrijgen bij Splinter. Dus lunchpakket 
en tussendoortjes meebrengen.  
 
Voor- en na opvang (8u tot 9u – 16u tot 17u) kan worden aangeboden 
mits het betalen van een meerprijs van € 1 per opvangmoment. Voor en 
na deze uren werken we samen met de buitenschoolse opvang van 
Ferm. Dit dient duidelijk vermeld te worden bij de inschrijving! 

 

HOE INSCHRIJVEN? 

 
 REGISTRATIESYSTEEM ONLINE 

 
Op 13 februari zal via de gemeentelijke website www.linter.be vanaf 9u 
de inschrijflink worden geactiveerd. 

De betaling gebeurt via of een overschrijving. 
 
Deelnemers die gebruik maken van een VIP-beleefpas dienen te kiezen 
voor een betaling per overschrijving. Verwittig de jeugddienst van je 
inschrijving onmiddellijk via mail :  jeugddienst@linter.be. Na controle 
wordt een aangepaste overschrijving (80% korting) bezorgd. 
 
Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk! 

 

HOE ANNULEREN? 

 
De ouders kunnen een annulatie aanvragen, waarop de jeugddienst de 
annulatie moeten valideren. Na validatie krijgen de ouders een 
bevestiging van de annulatie.  
 



Bij annulatie van een activiteit wordt er een administratiekost ter waarde 
van 10% van de deelnameprijs aangerekend. 

In geval van ziekte en op vertoon van een doktersattest wordt het 
volledige bedrag terugbetaald. Het geld van de geannuleerde 
activiteit(en) wordt teruggestort op het rekeningnummer waarmee de 
inschrijving werd betaald. Tot ten laatste 7 dagen na de activiteit kan een 
doktersattest bezorgd worden bij de jeugddienst. 

Bij te weinig inschrijvingen kan de jeugddienst de activiteit annuleren. 
Het volledige bedrag wordt dan terugbetaald. Wanneer een activiteit om 
een bepaalde reden niet kan doorgaan (bv. weersomstandigheden), 
plant de jeugddienst een alternatief. 

 

DEELNAMEVOORWAARDEN 
 

• Wie ziek is kan niet deelnemen. 

• Bij een Covid -19 besmetting volgen we de geldende regelgeving. 

• Wie ziek was (geen Covid - 19) voor de activiteit mag deelnemen 
aan de activiteit zodra je klinische toestand het toelaat. 

• Blijkt je kind ziek of symptomen te vertonen tijdens de activiteit 
word je als ouder gevraagd je kind op te halen. Men kan opnieuw 
deelnemen aan het aanbod als men symptoomvrij is. 

 
 

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 ! 

 
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. 

 
Gelieve steeds door te geven indien je kind niet kan aanwezig zijn 
via 0499/71.57.70 zodat men niet onnodig moet wachten bij de start 
van activiteiten. 



PAASVAKANTIE 

Splinter 1 THEMAWEEK : 

AVONTUUR i.s.m. Woodkid 

 
 

 

 

 

 

 

WANNEER?       

 
WEEK 1 : van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april 2023  

 

WIE?    
 
Voor kinderen van het geboortejaar 2011 tot en met 2016 met een max. 
van 30 kinderen. 
 
Deze week wordt volledig verzorgd door de experten van Woodkid in 
ondersteuning van de animatoren van Splinter. 

 

PRIJS? 

 
Inschrijven kan alleen voor de volledige week : € 90. 
   

Voor- en na-opvang kan worden voorzien mits het betalen van een meerprijs  
(€1 per opvangmoment).  

 

PROGRAMMA? 

 
Verloren gelopen ? Geen enkel probleem. De WoodMasters van 
WoodKid leren je alle kneepjes van het vak om zonder zorgen te 
overleven. Zelf vuur maken en je slaapplaats sjorren, zijn maar enkele 
van de vele activiteiten die jou te wachten staan. Wedden dat je ‘s 
avonds niet terug naar binnen wil? 
 



ZOMERVAKANTIE 

Splinter 2 THEMAWEEK : 

KLEURENFESTIVAL 

 
 

 

 

 

 

WANNEER? 

 
WEEK 2 : van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli 2023 

 

WIE?    
 
Voor kinderen van het geboortejaar 2009 tot en met 2016 met een max. 
van 50 kinderen. 
 
Deze week wordt volledig verzorgd door de animatoren van Splinter. 

 

PRIJS? 

 
Inschrijven kan alleen voor de volledige week : € 60. 
 
Voor- en na-opvang kan worden voorzien mits het betalen van een meerprijs  
(€1 per opvangmoment).  

 

PROGRAMMA? 

 
Speelplein Splinter serveert zijn gekende Splinter-speel-formule !!!  
Soms werken we in leeftijdsgroepen om zo de activiteiten aan te passen 
naar de interesse en mogelijkheden van elke groep. Soms zijn er ook 
keuzeactiviteiten en kunnen kinderen kiezen naar gelang hun interesse, 
hierdoor kan er een mix in leeftijden ontstaan. 
Op het menu staan alvast spelen, ravotten, knutselen, weerwolven, 
dorpsspel, koken, uitstappen met zwemmen en op dagsafari naar Monde 
Sauvage … Plezier is gegarandeerd !!! 



 

Splinter 3 THEMAWEEK :  

COOLKIDS i.s.m. Digiplanet 
 

 
 

WANNEER?       

 
WEEK 3 : van maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus 2023  
  

WIE?    
 
Voor kinderen van het geboortejaar 2009 tot en met 2016 met een max. 
van 40 kinderen. Deze week kan doorgaan bij een minimum van 10 deelnemers. 
 

Deze week wordt volledig verzorgd door de experten van Digiplanet in 
samenwerking met de animatoren van Splinter. 

 

PRIJS? 

 
Inschrijven kan alleen voor de volledige workshopweek : € 90. 
   

Voor- en na-opvang kan worden voorzien mits het betalen van een meerprijs  
(€1 per opvangmoment).  

 

PROGRAMMA? 

 
We komen elke dag met een nieuwe activiteit op de proppen. Workshop 
RC cars - workshop VR - workshop drones - workshop racen met een 
stuur - workshop minecraft. Heb je vorig jaar ook al deelgenomen ? 
Geen enkel probleem. Je hebt gewoon meer ervaring. En we voorzien 
voor jou natuurlijk enkele extra uitdagingen. Deze week bestaat uit een 
mix van experten van Digiplanet en animatoren. De dag wordt gevuld 
met een halve dag digi-workshop en de rest met de Splinter-speel-
formule.   



 
       
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


