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BESTE OUDERS,
Sommige activiteiten in deze brochure staan nog onder voorbehoud of
kunnen enkel doorgaan op een manier die toegelaten wordt onder de
toegepaste maatregelen.
De laatste nieuwe versie van deze online brochure vind je steeds op
onze website www.turnhoutspeelt.be. In de titel van het document zie je
steeds wanneer de laatste nieuwe update was.
Het kan dus zijn dat er nog wijzigingen worden aangebracht in deze
brochure – indien nodig – naargelang de toegepaste maatregelen.
Onze excuses voor dit ongemak.
We proberen jullie zo goed als mogelijk op de hoogte te brengen
wanneer een activiteit geannuleerd wordt en zullen dit ook duidelijk
communiceren via onze kanalen (website, Facebook ‘Turnhout speelt’
en i-School).
Alvast bedankt voor jullie begrip en veel speelplezier toegewenst deze
herfstvakantie!

Opmerking: foto’s en afbeeldingen gebruikt in deze brochure werden genomen tijdens afgelopen
evenementen en activiteiten, vóór of conform de toen geldende de coronamaatregelen.
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TURNHOUT SPEELT KLEUTERS
GRIEZELIG GEZELLIG
max. 15 deelnemers
Dinsdag 3 november van 13 tot 16 uur
We maken het op deze koude herfstdag lekker gezellig en knus en kijken een film!
Wie
Waar
Prijs
Extra

2017 – 2014
Stadsboerderij, Veldekensweg 10, 2300 Turnhout
6 euro / 1,20 euro UiTPAS kansentarief
Eventueel een tussendoortje

GRIEZELTOCHT
max.15 deelnemers
Woensdag 4 november van 9 tot 12 uur
Vandaag maken we een spannende wandeling in het thema ‘Halloween’. We luisteren naar griezelverhalen en
doen leuke opdrachtjes onderweg! Om ons terug op te warmen, eten we een lekker tasje soep!
Wie
Waar
Prijs
Extra

2017 – 2014
Stadsboerderij, Veldekensweg 10, 2300 Turnhout
6 euro / 1,20 euro UiTPAS kansentarief
Eventueel een tussendoortje

HALLOWEENFEESTJE
max. 15 deelnemers
Donderdag 5 november van 9 tot 12 uur
We maken het vandaag super gezellig… We zetten muziek op, maken lekkere hapjes en spelen een tof
bingospel in het thema ‘Halloween’. Jullie mogen je ook verkleden, én we halen de grimedoos boven om jullie om
te toveren in jullie favoriete schurk.
Wie
Waar
Prijs
Extra

2017 – 2014
Stadsboerderij, Veldekensweg 10, 2300 Turnhout
6 euro / 1,20 euro UiTPAS kansentarief
Eventueel een tussendoortje

HERFSTDIEREN KNUTSELEN
max. 15 deelnemers
Vrijdag 6 november van 9 tot 12 uur
We maken met prachtig gekleurde herfstbladeren,
onze eigen egels en uiltjes!
Wie
Waar
Prijs
Extra

2017 – 2014
Stadsboerderij, Veldekensweg 10,
2300 Turnhout
6 euro / 1,20 euro UiTPAS kansentarief
Eventueel een tussendoortje
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TURNHOUT SPEELT KINDEREN
HERFSTKOEKJES
max. 20 deelnemers
Dinsdag 3 november van 13 tot 16 uur
We maken egeltjes uit zandkoekjes en paddenstoelen-cupcakes.
Lekker smullen maar!
Wie
Waar
Prijs
Extra

2013 – 2008
Stadsboerderij, Veldekensweg 10, 2300 Turnhout
6 euro / 1,20 euro UiTPAS kansentarief
Eventueel een tussendoortje

GRIEZELTOCHT
max. 20 deelnemers
Woensdag 4 november van 13 tot 16 uur
Vandaag maken we een spannende wandeling in het thema
‘Halloween’. We luisteren naar griezelverhalen en doen leuke
opdrachtjes onderweg! Om ons terug op te warmen, eten we
een lekker tasje soep!
Wie
Waar
Prijs
Extra

2013 – 2008
Stadsboerderij, Veldekensweg 10, 2300 Turnhout
6 euro / 1,20 euro UiTPAS kansentarief
Eventueel een tussendoortje

DIA DE LOS MUERTOS
max. 20 deelnemers
Donderdag 5 november van 9 tot 16 uur
Vandaag vieren we Halloween op z’n Mexicaans. ‘Día de los Muertos’ of ‘Dag van de Doden’ is een traditie in
Mexico die de doden herdenkt, zoals bij ons ‘Allerheiligen’. We kijken vandaag de film ‘Coco’ en maken
Mexicaanse maskers.
Wie
Waar
Prijs
Extra

2013 – 2008
Stadsboerderij, Veldekensweg 10, 2300 Turnhout
10 euro / 2 euro UiTPAS kansentarief
Een lunchpakket met voldoende drankjes en tussendoortjes

ROBOTS EN RAKETTEN
max. 20 deelnemers
Vrijdag 6 november van 9 tot 16 uur
Hoe werkt een raket? Wie heeft de raket uitgevonden? We komen het allemaal te weten in deze superleuke
workshop. Natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag! We lanceren waterraketten en doen de nodige
wetenschappelijke vaststellingen van onze proeven. In de namiddag maken we onze eigen coole robots uit
gerecycleerd materiaal!
Wie
2013 – 2008
Waar Stadsboerderij, Veldekensweg 10, 2300 Turnhout
Prijs 10 euro / 2 euro UiTPAS kansentarief
Extra Een lunchpakket met voldoende drankjes en tussendoortjes
i.s.m. Natuur en Wetenschap
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AANBOD KINDEROPVANG
Kinderopvang Turnhout staat deze herfstvakantie weer paraat om jullie een onvergetelijke tijd te bezorgen!

Het aanbod van Gabbers & Co in een notendop
 Voor alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
 Vanaf dinsdag 3 november tot en met vrijdag 6 november kunnen zij terecht bij Gabbers & Co.
Maandag 2 november is de opvang gesloten.
 Er worden contactbubbels gecreëerd per locatie.
o
o
o
o

Druivenstraat 19
Begijnenstraat 24
Koninginnepad (Koningin Astridlaan 26)
Kapelweg 58 (Zevendonk)

 Gelieve onderstaande afspraken te volgen bij de opvang van jouw kind.
o
o
o

Draag een mondmasker bij het brengen en afhalen van jouw kind.
Wacht buiten tot de begeleiding aan de deur komt.
Geef jouw kind een eigen drinkbus mee naar de opvang.

HOE INSCHRIJVEN VOOR KINDEROPVANG TURNHOUT?
Dat vind je op de volgende pagina van deze brochure.

HEB JE VRAGEN?
Contacteer de buitenschoolse Kinderopvang Gabbers & Co:
Druivenstraat 19, 2300 Turnhout
kinderopvang@turnhout.be
014 42 09 69 – www.gabbersenco.be
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HOE INSCHRIJVEN VOOR DE ACTIVITEITEN
dit jaar is er één gezamenlijk
VAN TURNHOUT SPEELT EN/OF Vanaf
i-Schoolaccount voor activiteiten in
de schoolvakanties voor
KINDEROPVANG TURNHOUT?
speelpleinwerking Wollebos,
Wat verandert er voor jou?
 Hebben jullie al een account bij Gabbers & Co? Dan kunnen
jullie voortaan via dat account inschrijven voor het volledige aanbod!

Turnhout Speelt en kinderopvang
Gabbers & Co. Slechts één login
per gezin voor al dat speelplezier!

 Hebben jullie nog geen account bij Gabbers & Co? Dan moeten jullie je hiervoor eerst registreren.
Als alle gegevens goed zijn ingevuld, keuren we jullie account goed. Je kan als ouder aangeven of je
enkel voor de activiteiten van vzw JeP (speelpleinwerking Wollebos en Turnhout Speelt) wil registreren
of ook voor de kinderopvang Turnhout. Duid beide diensten aan als je voor beide werkingen de
activiteiten wil registreren.
Hoe kan je registreren?
Registreren op ons gezamenlijk i-Schoolaccount kan nu al via www.turnhoutspeelt.be/registraties. Onderaan de
pagina vind je een handleiding. Lukt het jou niet om te registreren? Dan kan je op werkdagen bellen naar 014 42
33 81 tussen 13 en 16.30 uur (onthaal jeugdcentrum Wollewei) of naar 014 47 49 21 tussen 8.30 en 12 uur en
tussen 13 en 16.30 uur (kinderopvang Turnhout) voor hulp.
Online inschrijven?
Vanaf MAANDAG 12 OKTOBER OM 19 UUR kan je via dit i-Schoolaccount inschrijven voor kinderopvang
Turnhout en Turnhout Speelt in de herfstvakantie.

WIST JE DAT…
 Alle info over registreren en inschrijven vind je op onze website:
www.turnhoutspeelt.be/registraties.
 Je wordt ten laatste 1 week vóór de activiteit op de hoogte gebracht indien de activiteit
geannuleerd is wegens te weinig inschrijvingen.
 De kinderen zijn verzekerd tijdens de activiteiten.
 Je kan het reglement van vzw JeP (Turnhout Speelt en Wollebos) en het reglement van
kinderopvang Turnhout in i-School terugvinden.
 Lukt het niet om online in te schrijven? Bel naar 014 42 33 81 tussen 13 en 16.30 uur (onthaal
jeugdcentrum Wollewei) of naar 014 47 49 21 tussen 8.30 en 12 uur en tussen 13 en 16.30 uur
(kinderopvang Turnhout) voor hulp of om een afspraak te maken in jeugdcentrum Wollewei.
 Het onthaal van jeugdcentrum Wollewei zal dinsdag 13 oktober uitzonderlijk langer open
zijn om ouders verder te helpen, van 13 tot 19 uur. Langskomen kan enkel op afspraak.
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