
Vakantie-
werkingen 

Vanaf 

najaar 2020 

ook speelplein- en 

tienerwerking 

in alle kleine 

vakanties 

in de herfst- & 
kerstvakantie

PRIJZEN 
De prijs voor de speelplein- 
en tienerwerking bedraagt 
€ 5. Hierin zit het volgende 
inbegrepen: 

 • de begeleiding
 • het materiaal
 • een warme maaltijd 
(vegetarisch, niet-vegetarisch, 
lactosevrij, glutenvrij)

 • dagelijks vers fruit + drankje

LET OP! 
voor de tienerwerking kan een 
meerprijs gevraagd worden van 
€ 5 of € 10 met een maximum 
van € 10 per week.

BUSVERVOER
Er wordt geen busvervoer 
voorzien, dus de ouders moeten 
zelf instaan voor het op- en 
afhalen van de kinderen. 

MEEBRENGEN
 • reservekledij 
 • (regen)jas 
 • koek of fruit
 • drankje 

Schrijf op elk kledingstuk de 
naam van je kind. 

MEER INFORMATIE

jeugddienst@middelkerke.be
T 059 304866
Westendelaan 38 
8430 Middelkerke
  Jeugddienst Middelkerke 

  jeugdmiddelkerke

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.



Inschrijven
Doordat we op meerdere locaties speelpleinwerking en buitenschoolse 
kinderopvang voorzien, werken we met voorinschrijvingen. Zowel 
de kinderen van het IBO, de speelpleinwerking als de tienerwerking 
moeten zich op voorhand registreren en inschrijven. De betaling 
gebeurt achteraf en wordt gefactureerd.  

Voor kinderen geboren tussen 
01/01/2017 en 01/03/2018
Net zoals voorgaande jaren 
kunnen peuters en jongste kleuters 
terecht op verschillende locaties, 
nl: IBO Westende, IBO Middelkerke 
en IBO Leffinge. 

De prijzen voor de kinderen in het 
IBO zijn de volgende;

 • 0 tot 3 uren: € 3,22
 • 3 tot 6 uren: € 4,83
 •  + 6 u.: € 9,39

LET WEL

wil je gebruik maken van het IBO, 
dan moet je reeds ingeschreven 
zijn in het IBO van je woonplaats of 
waar het kind school loopt. 

ADRESSEN

IBO Westende: Henri Jasparlaan 29  
(voor kinderen uit Westende en 
Lombardsijde)

IBO Middelkerke: Westendelaan 10  
(voor kinderen uit Middelkerke)

IBO Leffinge: Dorpstraat 64  
(voor kinderen uit het hinterland) 

Voor kinderen geboren 
tussen 2008 en 2016
Door het grote succes in de 
zomervakantie bieden wij 
opnieuw speelpleinwerking aan 
op meerdere locaties: 

Gemeenteschool De Duinpieper  
in Westende: Henri Jasparlaan 29

Gemeenteschool De Zandloper  
in Middelkerke: Onderwijsstraat 5

Gemeenteschool De Bonte Pier  
in Leffinge: Bonte Pierstraat 22

Je bent vrij om te kiezen naar 
welke locatie je gaat, maar 
eenmaal je voor een bepaalde 
locatie gekozen hebt, moet je 
deze aanhouden gedurende de 
hele periode. 

Voor kinderen geboren 
tussen 2005 en 2008
De tienerwerking vindt  
plaats in jeugdhuis 
De Paravang in Middelkerke.

HERFSTVAKANTIE
In de herfstvakantie zijn alle werkingen 
geopend van 2 t.e.m. 6 november. 
De inschrijvingen starten op 
13 oktober 2020 om 17.00 u. 

(max. 28 plaatsen per locatie/ 
per dag voor het IBO,  
45 plaatsen per locatie voor de 
speelpleinwerking en  
25 plaatsen voor de tienerwerking). 

Op donderdag 29 oktober om 18 u. 
worden de inschrijvingen afgesloten. 
Tot dan kan je zelf reserveren en 
annuleren. 

KERSTVAKANTIE
Tijdens de kerstvakantie zijn alle 
werkingen open van maandag 
21 december tot en met donderdag 
24 december (16.45u.). 

De inschrijvingen starten op 
1 december 2020 om 17.00 u. 

Op donderdag 17 december 
omstreeks 18.00u. worden de 
inschrijvingen afgesloten.

Schrijf je kind in via inschrijvingen.middelkerke.be
LET OP! 
Er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen per locatie. Gereserveerde 
dagen moeten betaald worden, 
ook als je niet komt. 

Voor ouders die moeilijkheden 
ondervinden i.v.m. de registratie 
of inschrijving, kunnen bij de 
jeugddienst terecht op volgende 
data:

 • Herfstvakantie:  
dinsdag 20 oktober  
van 17.00u. tot 20.00u.  

 • Kerstvakantie:  
dinsdag 08 december  
van 17.00u. tot 20.00u. 

ADRES 
Westendelaan 38, 8430 Middelkerke

OPENINGSUREN 
IBO: elke dag, 6.30 u. tot 19.30 u. 
Speelplein- en tienerwerking:  
9 u. tot 16.45 u. 

VOOR- EN NA-OPVANG 
Kinderen die naar de 
speelpleinwerking gaan, kunnen 
vanaf 06.30 u. en tot 19.30 u. 
terecht in de gemeentescholen. 
(op 24/12 is dit slechts tot 16.45u.)

 • Voor-opvang: 6.30 u. tot 9.00 u.
 • Na-opvang: 16.45 u. tot 19.30 u. 

Tijdens deze uren worden de kinderen 
opgevangen door gebrevetteerde 
animatoren. Je betaalt € 0.86 per 
begonnen halfuur en dit wordt 
nadien gefactureerd door het IBO.


