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DIENST VRIJE TIJD - BKO RAVOT

SPORT-, SPEL- OF CREA-KRIEBELS?
Na een pittig coronajaar kijken we met z’n allen uit naar de
zomer. Ook deze zomer mag de jeugd in Boortmeerbeek
rekenen op een goedgevuld aanbod vanuit de dienst vrije tijd
en Ravot. We engageren ons om aan zoveel mogelijk kinderen
en gezinnen opvang te bieden tijdens de zomervakantie. Dit in
zo veilig mogelijke omstandigheden zonder het speelplezier uit
het oog te verliezen.

Het is echter nog geen aanbod zoals we dit ooit gekend
hebben. Daarvoor is het coronavirus nog onvoldoende
in bedwang. Enkele beperkingen zijn dus nodig om het
beschikbare aanbod zo goed mogelijk onder iedereen
te verdelen. Het aanbod dat je in deze folder terugvindt,
is vanzelfsprekend voorwaardelijk.

CONTACT

Dienst vrije tijd:
vrijetijd@boortmeerbeek.be
015 51 11 45 - optie 5
RAVOT:
ravot@ocmwboortmeerbeek.be
015 50 06 80

Als de coronacijfers het toelaten, verhogen we het aantal
deelnemers dat nu per groep voorzien is. Op dat
moment worden mensen die op de reservelijst staan,
gecontacteerd. We voorzien gedurende de hele zomer
een aantal vrije plaatsen voor noodopvang. Ouders
die hier laattijdig gebruik van moeten maken, nemen met
de betreffende dienst contact op.

INSCHRIJVINGEN
Inschrijven voor de swap, sport- en creaweken:
Inschrijvingen voor de jeugdactiviteiten starten op
maandag 17 mei 2021 vanaf klokslag 18 uur via de
gemeentelijke webshop
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be.
Vroeger inschrijven is niet mogelijk.

Je kan elk kind voor maximum twee weken
inschrijven voor het aanbod van sport-, crea- of
themaweken.
10- en 11-jarigen die zijn ingeschreven voor een
sport-, crea- of themaweek kunnen in diezelfde
week niet deelnemen aan de SWAP activiteit.

Inschrijven voor opvang op RAVOT:
Inschrijven kan vanaf maandag 17 mei 2021 vanaf 18
uur via www.i-school.be/login.
Is jouw kind nog niet geregistreerd op Ravot? Neem dan
eerst contact op via ravot@ocmwboortmeerbeek.be.

We gaan ervan uit dat er ook deze zomer per week groepen gemaakt
worden met een maximum aantal verschillende kinderen per groep.
Om voor zoveel mogelijk kinderen opvang te bieden (en te vermijden
dat een kind dat slechts één dag komt, de rest van de week een plaats
voor een ander kind inneemt), is inschrijven enkel mogelijk voor
een hele week.
Je betaalt voor een hele week, ongeacht hoe vaak je tijdens die week van
de opvang gebruik maakt. Er komen geen boetes bij indien je niet van de
opvang gebruik maakt.
Uitzondering is enkel mogelijk op Ravot voor kinderen geboren in 2018 of
2017 en voor wie een hele dag opvang te lang is. Indien je hiervan gebruik
wil maken, schrijf je je kind voor een hele week in en neem je contact met
Ravot op om te bekijken welke dagen enkel halve dag opvang nodig is, zodat
dan ook een halve dag gefactureerd kan worden.

VAKANTIEWEKENProgramma
RAVOT - PAGADDERS
5 - 9 juli - op blote
voeten door de
jungle

Tijdens een vakantiedag op Ravot kunnen pagadders (2,5 - 6
jaar) kiezen uit verschillende activiteiten en speelhoeken. Het
thema van de week zorgt voor een rode draad in het spelplezier.
De begeleiders zorgen voor extra speelprikkels zodat vervelen
geen optie is en er genoeg variatie is in het aanbod. We maken
je graag al nieuwsgierig met enkele titels van activiteiten.
Het overzicht van het volledige programma vind je op de website
van Ravot in de laatste week van juni.

12 - 16 juli
Toveren
19 - 23 juli
Ridders en
prinsessen

26 - 30 juli
Op reis
2 - 6 aug. - ik zie
ik zie wat jij niet
voelt

9 - 13 aug
Minimuzikanten

16 - 20 aug Boven
en onder de
grond

23 - 27 aug
Robotten

VAKANTIEWEKEN RAVOT - 1E, 2E, 3E LJ

Programma

5 - 9 juli
Indianen

Ook de Ravotters kiezen uit verschillende activiteiten en
speelhoeken. Het thema van de week zorgt voor een rode
draad in het spelplezier.
Onze vaste toppers zoals het bmxparcours, een bouwhoek
en lekker niks doen op een rustig plekje zijn er deze zomer
ook bij. Het overzicht van het volledige programma vind je op
de website van Ravot in de laatste week van juni.

12 - 16 juli
Later als ik groot ben

19 - 23 juli
Creatief met alle
materialen

26 - 30 juli
De vloek van de farao
2 - 6 aug
Detectives

16 - 20 aug
Fluo

23 - 27 aug
Hip hip en
blingbling

9 - 13 aug
Stoere avonturiers

VAKANTIEWEKEN RAVOT - 4E, 5E, 6E LJ
12 - 16 juli
De vloek van de farao

?

5 - 9 juli
Wie is de mol?

19- 23 juli
Creatief met alle
materialen

26 - 30 juli
Levensechte
gezelschapsspelen

2 - 6 aug
James Bond

16 - 20 aug
Fluo
9 - 13 aug
Trends, hypes en
blingbling

23 - 27 aug
Toveren

Sport

sport- en themaweken
Sportweken: 6- tot 12-jarigen
De sportweken zijn omnisportkampen. Dit wil zeggen dat
kinderen onder begeleiding kennismaken met een brede
waaier aan sporten: balsporten, tennis, turnen, baseball,…
Samen met leeftijdsgenootjes wordt een groep gevormd die
van de ene naar de ander sporttak doorschuift.
Gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6,
3190 Boortmeerbeek
60,00 EUR

max. 100

Data
Maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli
Maandag 12 tot en met vrijdag 16 juli
Maandag 16 tot en met 20 augustus

kleuters

creatief, sport & spel

Creatief, sport & spel: 4- tot 5- jarigen
Tijdens deze weken organiseren we tal van sport- en
speldisciplines afgewisseld met een aantal
onstpanningsactiviteiten zoals knutselen, tekenen, liedjes zingen,...
Gemeentelijke basisschool, Beringstraat
107, 3190 Boortmeerbeek
60,00 EUR

max. 50

Data
Maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli
Maandag 12 tot en met vrijdag 16 juli
Maandag 2 tot en met vrijdag 6 augustus (max. 25 deelnemers)
Maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus

sport- en themaweken

Thema

Upcycling: 6- tot 12-jarigen

Een week lang ontdekken, spelen, bewegen en knutselen
rond het thema 'upcycling'. De themaweek: een plek om
samen met andere leeftijdsgenoten te knutselen en op een
speelse en creatieve manier begeleid op ontdekkingstocht te
gaan.
Gemeentelijke basisschool, Beringstraat
107, 3190 Boortmeerbeek
60,00 EUR

max. 25
Maandag 2 augustus tot 6 augustus

NIEUW

Bouwweek: 6 tot 14-jarigen
Een week lang ontdekken, spelen, bewegen en bouwen. Wil je je
eigen knikkerbaan bouwen of een zo hoog mogelijke toren?
Dit kan tijdens onze bouwweek!
Gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6,
3190 Boortmeerbeek
60,00 EUR

max. 100

Maandag 23 augustus tot 27 augustus

sport- en themaweken

SWAP

SWAP 2-daagse: 10- tot 16-jarigen
Een sportieve tweedaagse boordevol coole activiteiten o.a.:
Skaten in ons skatepark onder begeleiding van een
gesponsorde skater.
Laat de strijd losbarsten tijdens archery tag.
Wie wordt de MVP tijdens het bubble voetbal
tornooi?
Gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6,
3190 Boortmeerbeek
50,00 EUR

max. 50
Donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli

SWAP 2-daagse: 10- tot 16-jarigen
Neem een spuitbus en laat je creativiteit zijn gang gaan
tijdens de sessie graffiti of leer wat nieuwe coole moves bij
het freerunnen.
Gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6,
3190 Boortmeerbeek
50,00 EUR

max. 50

Maandag 30 augustus en dinsdag 31 augustus

sport- en themaweken

SWAP

SWAP dagactiviteiten: 10- tot 16-jarigen
Dinsdag = SWAPDAG!

Deze zomer zorgen wij voor extra superfantastische,
dolkomische en spetterende activiteiten voor de tieners.

Dinsdag 6 juli: Urban Escape spel en Wacky street golf te Mechelen
Dinsdag 13 juli: Paintball @ the gathering
Dinsdag 17 augustus: Kanotocht van Diest tot Langdorp
30,00 EUR

max. 50

sPORT- en avonturen SWAPweek:
12- tot 16-jarigen
Een volledige week gevuld met sport en avontuur! Vlotten
bouwen, skaten in ons skatepark, paintballen, schermen,... Het
komt allemaal aan bod tijdens deze swapweek!
Gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6,
3190 Boortmeerbeek
120,00 EUR

max. 50

Maandag 2 tot en met vrijdag 6 augustus

