
VAKANTIEFOLDER
Krokusvakantie 2022



VOORWOORD

Beste ouder

Elke vakantie proberen we met het volledige team een zo leuk én zo coronaproof
mogelijk vakantieaanbod uit te werken. Ook in 2022 staan we opnieuw vol 
enthousiasme klaar om de Oudenburgse kinderen en jongeren tal van 
leuke activiteiten aan te bieden! 

Met Zoo BKO voorzien we deze krokusvakantie opvang op twee locaties: 
De Grote Wolf (Aernoudstraat) en De Panda (BSGO Arnoldus). Ouders mogen 
zelf kiezen op welke locatie hun kind(eren) ingeschreven word(t)en gedurende de
vakantie. Inschrijven kan vanaf 28 januari 2022 om 16 uur.

Onze allerkleinsten (2e en 3e kleuter) kunnen fantastische circustrucjes aanleren 
tijdens het minicircuskamp. Dit gaat door op maandag 28 februari en 
dinsdag 1 maart, telkens van 9 tot 16 uur. De leerlingen van het 1e leerjaar tem 1e 
middelbaar nemen vanaf woensdag 2 maart tot en met vrijdag 4 maart de fakkel
over en kunnen deelnemen aan het circuskamp. Inschrijven kan vanaf 26 januari
2022 om 16 uur.

Wie gek is op het spelen van gezelschapsspelletjes wordt verwacht op 
woensdagnamiddag (2 maart) in de Maurits Gysselingzaal. Kun je niet wachten 
tot dan? Geen paniek, want vanaf dinsdag 1 maart 2022 heeft onze Oudenburgse
bib een spelotheek waar je gezelschapsspellen en smartgames kan ontlenen. 
Dit is zelfs gratis voor wie lid is van de bib!

Zit je vol creativiteit en hou je van tekenen? Dan verwachten we jou op 
donderdagnamiddag (3 maart) op de inloop workshop XL-tekenen waar de 
allerkleinste en grote kunstenaars kunnen experimenteren met vormen en kleuren
om zo samen de grootste tekening te maken. De plaatsen zijn beperkt, 
snel inschrijven is dus de boodschap.

Tot slot kan je deelnemen aan de Sjoekeswandeling van 11 februari tot en met
6 maart 2022.  Verdere informatie vind je terug in deze brochure. 

Voor onze activiteiten hanteren we steeds de geldende coronamaatregelen, die we
aanpassen indien nodig. Inschrijven kan zoals steeds via i-School.
We wensen alle Oudenburgse kinderen en jongeren een fijne krokusvakantie toe!

Tahira Malik Romina Vanhooren
Schepen van Sport Schepen van Jeugd & Gezin
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ZOO BKO

Wanneer?
Tijdens de krokusvakantie is de buitenschoolse kinderopvang elke werkdag
open van maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 4 maart 2022, 
telkens van 6.30 tot 19 uur.

Het team van Zoo BKO testte tijdens de voorbije 2 vakanties uit hoe het zou zijn
om zonder vast thema te werken. Dit bleek een overdonderend succes!
De kinderen vonden het super om een eigen inbreng te hebben en genoten van
het gevarieerd aanbod aan activiteiten.

Daarom gaan we tijdens deze krokusvakantie op dezelfde manier te werk. 
Tijdens de weken vooraf werkt de begeleiding een ruime waaier aan 
activiteiten uit: van knutselen over actieve spelletjes tot rustige activiteiten
zoals een heuse yoga-middag. Alles kan en mag aan bod komen. 
De kinderen kiezen dan zelf waar ze die dag zin in hebben, wat het 
enthousiasme alleen maar ten goede komt!
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Praktisch
Inschrijven gebeurt online via het inschrijvingsplatform van i-School. 
Meer informatie hierover vind je via de volgende link: www.oudenburg.be/i-school.
De inschrijvingen voor de krokusvakantie starten op vrijdag 28 januari 2022 om
16 uur. 
Je kan inschrijven en kosteloos annuleren tot 14 uur de werkdag ervoor. 
De dag zelf kan je enkel kosteloos annuleren mits het voorleggen 
van een geldig bewijs.
Mocht je problemen ondervinden, kan je steeds bellen naar het nummer 
059-56 84 44, of contact opnemen met de hoofbegeleidster van jouw locatie 
tijdens de openingsuren van de werking. 

Dit kan op volgende nummers:  
   De Grote Wolf (VBS H. Familie en alle scholen buiten Oudenburg): 0470-82 20 94
   De Flamingo (VBS De Tandem): 0473-72 06 36
   De Panda (BS GO! Arnoldus): 0474-51 71 97

Je kan ook altijd een mail sturen naar ibo@oudenburg.be.

Organisatie 
Tijdens de krokusvakantie werken wij terug op 2 locaties:  
 De Grote Wolf 
 De Panda
Je mag zelf kiezen op welke locatie je jouw kind(eren)
inschrijft maar je dient, conform de huidige maatregelen,
wel gedurende de ganse week voor dezelfde locatie
kiezen.

ZOO BKO
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Wat?
Laat je kleuter de wondere wereld van het circus
kennen. Misschien schuilt er een dierentemmer,
acrobaat of jongleur in hem of haar. Tijdens deze
tweedaagse staan alle knutselactiviteiten,
spel- en sportvormen in het teken van het 
circus. Het beloven grappige, creatieve en actieve
dagen te worden!

Voor wie?
Alle meisjes en jongens van het 2e en 3e kleuter
(geboortejaar 2017 en 2016)

sport Minicircuskamp

Wanneer?
Op maandag 28 februari en
dinsdag 1 maart 2022, van 9
tot 16 uur

Prijs?
24 euro per deelnemer
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Wat?
Op dit kamp maken de deelnemers op een leuke
manier kennis met de verschillende 
circustechnieken.
Alles wordt stap voor stap uitgelegd en daarna 
kunnen de deelnemers zelf aan de slag. Bordjes
draaien, jonglerenmet sjaaltjes, ballen en 
kegels, op een ton lopen, rijden met een 
minifiets, acrobatie, slackline, flip ‘n flyer
en goochelen.Op vrijdag zijn we echte 
circusartiesten en klaar voor een grootse 
circusshow. De ervaren monitoren van 
circusteam De Sven zullen je dit allemaal aanleren.

Voor wie?
Alle meisjes en jongens van het 1e leerjaar tot en
met 1e middelbaar onderwijs (geboortejaar 2015
tot en met 2009) 

sport Circuskamp

Wanneer?
Woensdag 2 tot en met
vrijdag 4 maart 2022, 
van 9 tot 16 uur

Prijs?
42 euro per deelnemer
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Hoe inschrijven?
Inschrijven gebeurt via het 
inschrijvingsplatform i-School 
(www.i-school.be/login). 
De handleiding om je te registreren en 
in te schrijven vind je terug op 
www.oudenburg.be/i-school. 
De inschrijvingen starten op 
woensdag 26 januari 2022 om 16 uur.

Praktische info
Prijsaanpassing 
Vanaf een derde deelnemer uit hetzelfde
gezin geldt een vermindering van 10%.
Voor deelnemers die niet in Oudenburg
wonen, verblijven of naar school gaan wordt
een verhoging van 10% gevraagd.

Opvang voor en na?
Voor de opvang wordt er samengewerkt
met Zoo BKO voor de verplaatsingen tussen
de kinderopvang en de sporthal. 
Indien de coronamaatregelen geen opvang
toelaten in samenwerking met de BKO, 
is er opvang voorzien in de sporthal 
een uur vóór aanvang van het sportkamp
en een uur na afloop van de het sportkamp.

Pauzes
Er is middagpauze voorzien van 12 tot 13
uur. Kinderen die over de middag wensen te 
blijven, dienen hun lunchpakket mee te 
brengen. Er wordt verse soep voorzien. 

sport 

INFORMATIE
Sportdienst Oudenburg
Bekestraat 16, 8460 Oudenburg 
T 059-56 84 47 – E sportdienst@oudenburg.be
Openingsuren:Ma tot en met vr van 8.30 – 12 uur & 13.30 – 17.15 uur
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Onze bibliotheek heeft er binnenkort een fijne nieuwe dienstverlening bij. Je kan er
vanaf 1 maart 2022 spelmateriaal lenen. Vanaf dan heeft onze bib dus ook een
spelotheek.

De basiscollectie van de spelotheek bestaat uit zo’n 80 gezelschapsspellen en
smartgames. Er is een mooi aanbod voor alle leeftijden en er werd op toegezien
dat de spellencollectie inhoudelijk veelzijdig is: educatief, verhalend, strategisch, 
creatief of gewoon gezellig. Je vindt zowel eenvoudige spellen zoals ‘Valkuil’, 
als complexe bordspellen zoals ‘Maharadja’.

De spellen zijn gratis uitleenbaar voor de leden van de bibliotheek.

Meer info vind je op https://oudenburg.bibliotheek.be/

SPELOTHEEK in de bib
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Spelletjesnamiddag

Spelletjes- 
namiddag

Woensdag 2 maart 2022

14 – 16 uur

Maurits Gysselingzaal 

Hoogstraat 17

We nodigen jullie graag
samen uit voor een leuke
spelletjes namiddag 
met het hele gezin. 
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Mooss Vzw organiseert op donderdag 3 maart 2022 een inloop workshop XL-
tekening voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. 
Alle kleine en grote kunstenaars helpen mee aan een enorme tekening. 
Je begint ergens met een kleine tekening, iemand anders knoopt aan met een 

volgend stukje en stilletjes aan groeit het kunstwerk uit naar een XL-formaat. 
We inspireren ons op andere tekenkunstenaars. Je mag met verschillende 

tekenmaterialen experimenteren en je helemaal uitleven in vorm en kleur. 

Inschrijven kan van 14 tot 15 uur of van 15 tot 16 uur. 
De workshops zijn beperkt tot 15 deelnemers per uur.

Ipso facto,Marktstraat 25 
Kostprijs: 4 euro
Info en tickets: cultuur@oudenburg.be

Workshop XL-TEKENING 
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Agenda (onder voorbehoud van de coronamaatregelen)

 Kleutersportkamp ‘Jantje zonder vrees’
4 t/m 7 april 2022, van 9 tot 16 uur – 1e t/m 3e kleuter (geb. 2018 tot en met 2016)

Initiatie leren fietsen ‘Kijk ik fiets’
6 april 2022, van 9 tot 12 uur – 2e kleuter t/m 1e leerjaar (geb. 2017 tot en met 2015)

Specialisatiekampen en omnisport 
Basketbal in de voormiddag – spel en sport in de namiddag 
(i.s.m. Basketbalclub BBC Groep Linden Oudenburg)
11 t/m 15 april 2022, van 9 tot 16 uur – 1e t/m 6e leerjaar (geb. 2015 tot en met 2010)

Voetbal voormiddag – spel en sport in de namiddag 
(i.s.m. KWS Oudenburg) 
11 t/m 15 april 2022: van 9 tot 16 uur – 3e kleuter t/m 6e leerjaar 
(geb. 2016 tot en met 2010)

Turnen in de voormiddag – spel en sport in de namiddag 
11 t/m 15 april 2022: van 9 tot 16 uur – 3e kleuter t/m 6e leerjaar 
(geb. 2016 tot en met 2010)

Volleybal in de voormiddag – spel en sport in de namiddag (i.s.m. VCGO)
11 t/m 15 april 2022: van 9 tot 16 uur – 4e t/m 6e leerjaar 
(geb. 2012 tot en met 2010) 

Ropeskipping in de voormiddag – spel en sport in de namiddag 
(i.s.m. Skip Oudenburg)
11 t/m 15 april 2022: van 9 tot 16 uur – 3e t/m 6e leerjaar 
(geb. 2013 tot en met 2010)

Inschrijven vanaf woensdag 9 maart 2022 om 16 uur

Het aanbod van de sportkampen vind je ook op 
www.oudenburg.be/sportkampen.

Plannen maar
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Liefde is ….
Van 11 februari tot en met 6 maart 2022 kan je met je vriend, vriendin, collega,
grootouders of gezin deelnemen aan de Sjoekeswandeling. Zoek de ontbrekende
woorden en vul het liefdesgedicht aan! Deze speurtocht is ongeveer 5 km lang.

De wandeltocht start en eindigt aan de toren van Abtspark. 

Meer informatie volgt nog!

Sjoekeswandeling

Prettige
Vakantie!


