8 januari
tot 11 maart

2019

Nieuw inschrijfprogramma!

Vanaf januari 2019
Vanaf januari gebruikt de gemeente Middelkerke
een nieuw programma voor alle inschrijvingen
van kinderen voor onder meer jeugd- sport en cultuuractiviteiten.
Opnieuw registreren
Om praktische redenen zal iedere gebruiker zich opnieuw moeten registreren.
Dat neemt slechts enkele minuten van je tijd in beslag, maar het helpt onze
administratie een flink eind vooruit en het maakt de verwerking van je gegevens
veel veiliger en overzichtelijker. Meteen kan je ook de medische vragenlijst en
een privacy-formulier voor je kinderen invullen.
Gebruiksvriendelijker
Het nieuwe programma wordt erg gebruiksvriendelijk, waarbij je zelf je eigen login,
gezinssituatie, voorkeuren en aandachtspunten kan registreren.
Veilig online betalen is uiteraard ook weer mogelijk.
Net zoals het opvragen van de nodige fiscale en sociale attesten.
Je kan ook zelf aangeven of je je facturen per mail of per post wil ontvangen.
Zelfde webadres
inschrijvingen.middelkerke.be blijft de weblocatie voor al je online inschrijvingen.
Probeer het gerust zelf, je kan vanaf 3 januari je kind of gezi n registreren zodat
later inschrijven heel snel verloopt.

Kampen in schoolvakanties

Circus Ratjetoe

geboortejaren 2007 – 2014
In een circus zijn er veel bonte artiesten: de clowns, de acrobaten en de leeuwentemmers,
die zorgen voor het spektakel. Maar weet je wie die mooie decors maakt of wie er zorgt voor de statige
kostuums van de directeur en de trapezedanseressen? Of wie er die opvallende circusaffiches maakt die
je op straat ziet?
In Circus Ratjetoe maak jij alles mee wat in een circus te beleven valt. We zorgen voor een origineel luik
met knutselen, dans en veelzijdige crea en voor een uitleefmoment tijdens onze workshop circustechnieken: Circus Ratjetoe wordt dus een dolle week boordevol creatief, sportief en artistiek circusplezier.

Wanneer en waar?
Van ma 4 tot en met vrij 08/03/2019
Van 9 tot 16 u.

Opvangregeling?

In de ochtend: van 8.30 tot 9 u.
In de namiddag: van 16 tot 16.30 u.
Voor of na het sportkamp kan je terecht in IBO Leffinge vanaf 6.30 tem 19.30 u.
(wij zorgen voor het nodige vervoer)
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Kostprijs?

€ 60 + € 5 vrijetijdspas
Specifieke kostprijsregeling:
Per 2 betalende deelnemers van één gezin in dezelfde week,
kan 1 bijkomend gezinslid gratis deelnemen. Het jongste kind neemt
gratis deel.

Inschrijven?

Via: http://inschrijvingen.middelkerke.be
Vanaf wanneer?
met vrijetijdspas: vanaf ma 14/01/2019– 17 u.
zonder vrijetijdspas: vanaf: ma 18/02/2019 – 17 u. (20% meerprijs)
Annuleren?
Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld
teruggestort.

LOL@IBO
Wat?

Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van het basisonderwijs die
in Middelkerke wonen, er schoollopen of van wie de ouders er werken.

Wanneer?
• Op schooldagen van 6.30 u. tot aanvang van de school, na school tot 19.30 u.

IBO Middelkerke
Westendelaan 10
8430 Middelkerke
059 31 99 55
bko.middelkerke@middelkerke.be

IBO Westende
Westendelaan 309
8434 Westende
059 31 95 57
bko.westende@middelkerke.be

• Op pedagogische studiedagen doorlopend van 6.30 tot 19.30 u.

IBO Leffinge

• In de krokusvakantie :

Dorpsstraat 64
8432 Leffinge
059 30 38 78
bko.leffinge@middelkerke.be

IBO Middelkerke en IBO Leffinge : elke dag open van 6.30 u tot 19.30 u.
IBO Westende : elke dag open van 6.30 tot 8.45 u én van 16.15 tot 19.30 u,
tussen 8.45 u en 16.15 u worden de kleuters opgevangen in de IBO Middelkerke.

IBO Slijpe

Waar?
• Tijdens het schooljaar zijn de 4 locaties open: Middelkerke, Westende, Leffinge en Slijpe.
Op woensdagmiddag én tijdens schoolvakanties worden de kinderen van Slijpe
opgevangen in IBO Leffinge.
• Tijdens de krokusvakantie:
Kleuters blijven de hele dag in de IBO-lokalen. ( Middelkerke of Leffinge )
Voor de lagere schoolkinderen wordt een aangepast programma voorzien.
Zij mogen kiezen uit een aanbod van verschillende activiteiten: sport, cultuur …
We verzamelen in het IBO, ten laatste om 8.20 u. en komen terug tegen 16.45 u.
De bus brengt de kinderen naar De Calidris waar ze eventueel over de middag
(tussen 12 en 13 u.) kunnen worden opgehaald en gebracht.
Om 13 u starten de activiteiten opnieuw tot 16 u, nadien brengt de bus de kinderen
terug naar het IBO in hun deelgemeente.
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Diksmuidestraat 17
8433 Slijpe
059 30 69 53
bko.slijpe@middelkerke.be

Verantwoordelijke
Ann Pille
Westendelaan 38
8430 Middelkerke
059 31 95 75
ibo@middelkerke.be

Meebrengen?
Tijdens het schooljaar op woensdag én op schoolvrije dagen:
een lunchpakket.
Trek je kind sportieve / gemakkelijke kledij aan.

Denk aan het lunchpakket als je kind een hele dag blijft.

Kostprijs?
€ 0,85 per begonnen half uur, € 3,19 voor minder dan 3 uren,
€ 4,78 voor 3 tot 6 uren, € 9,30 voor meer dan 6 uren.
Een drankje kost € 0,50, een koek kost € 0,35.
Bij extra activiteiten kunnen kosten worden bijgerekend

Inschrijven?
Ga samen met je kind naar de gewenste locatie tijdens een
opvangmoment, daar wordt alles administratief geregeld.
Formulieren zijn terug te vinden op de website.
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De Zeeheks
De bezem van de Zeeheks strijkt opnieuw neer in
de bibliotheek van Middelkerke. De zeeheks beleeft
spannende, knotsgekke avonturen die ze jullie graag
vertelt. Welke verhalen tovert ze deze keer uit haar
heksenketel? Komen we te weten hoe het afloopt met
Zeerover Bierbaard? Wordt het zeemonster verslaan?

Waar en wanneer
In de bib van Middelkerke, Populierenlaan 16 op woe
6/03/2019 om 14 en 15 u.

Kostprijs?
€2

Inschrijven?
Schrijf vooraf in via bibliotheek@middelkerke.be,
059 31 99 10 of ter plaatse. De plaatsen zijn beperkt
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Jongerenwerking
de Caravanne
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De Caravanne is een open vrijetijdswerking voor jongeren tussen 12 en 18 jaar
uit Lombardsijde en omstreken.
Twee volwassen begeleiders, Frederick en Gilles, zorgen met inspraak voor een
leuke vrijetijdsinvulling op woensdagmiddag of –avond en vrijdagavond.

Waar en wanneer open?

Het jeugdlokaal bevindt zich naast het voetbalplein in de Bamburgstraat in Lombardsijde.
Woe tijdens het schooljaar: 14.30 tot 18.30 u.
Woe tijdens paas- en zomervakantie: 18.30 tot 22 u.
Vrijdag: 18.30 tot 22 u.

Kostprijs?

Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere wordt een kleine bijdrage gevraagd.
De prijs wordt bewust laag gehouden zodat iedereen kan deelnemen.

Hoe deelnemen/inschrijven?

Je komt wanneer het je past. Maandelijks wordt samen met
de bezoekende jongeren een activiteitenkalender opgemaakt
die je kan terugvinden op onze facebookpagina of in het lokaal.
Meer info?
jeugddienst / Frederick Van Loock
frederick.vanloock@middelkerke.be
059 30 48 66
www.facebook.com/caravanne

Gemeentelijke jeugdhuiswerking
Wat?

Vanaf 12 jaar of ouder kun je in het jeugdhuis terecht. Op weekdagen tijdens de schoolvakanties zullen twee gebrevetteerde monitoren je met open armen ontvangen. Op vrijdagavond en zaterdag staan de medewerkers
van vzw jeugdhuis de Paravang klaar. Spreek af met je vrienden en kom ‘De Paravang’ ontdekken.
Drankjes en snoepgoed zijn er goedkoop en er valt wel altijd iets te beleven!

Waar, wanneer en wie?

Jeugdhuis de Paravang bevindt zich in de Westendelaan 38 in Middelkerke.
De ingang vind je achteraan het jeugdcentrum, via de Kleine Kerkwegel en de Paravangdreef.

Gemeentelijke jeugdhuiswerking

vzw Jeugdhuis de Paravang

Wanneer?

Wie?

Wanneer?

Wie?

Schooljaar: elke woensdag
van 13 tot 18u

Frederick Van Loock (jeugddienst)

Elke vrijdag van 20 tot 02u

medewerkers vzw

Schoolvakanties: elke weekdag
van 13 tot 18u en van 19 tot
22u (niet op feestdagen)

Activiteiten

Twee gebrevetteerde monitoren Elke zaterdag van 14 tot 18u en
van 20 tot 24u

medewerkers vzw

Tijdens schoolvakanties worden er door monitoren dagelijks activiteiten georganiseerd. Knutselen, gezelschaps- en Playstationspelletjes, koken, film en instuifmomenten komen wekelijks aan bod. Er is een wekelijkse thema-avond voorzien met een hapje en een
drankje, waarop monitoren van andere werkingen worden uitgenodigd.
Tijdens de weekends worden activiteiten en de uitbating verzorgd door medewerkers van vzw jeugdhuis de Paravang.
Op zaterdag zijn er vaak fuiven of optredens.
Je kan er ook biljarten, kickeren, gamen op de PS4, een muzieklijst samenstellen of een praatje maken met de verantwoordelijke.
In het lokaal ernaast kun je genieten van gratis internet of gamen op de game-pc’s.
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Hoe deelnemen/inschrijven?

Voor de gemeentelijke jeugdhuiswerking is GEEN vrijetijdspas vereist.
Voor sommige activiteiten kun je je inschrijven bij de monitor van dienst of
via een facebook evenement; voor andere activiteiten hoef je niet in te
schrijven en volstaat het om gewoon binnen te springen.
De deuren staan altijd voor je open tijdens de openingsuren.
Eénmaal je het jeugdhuis betreden hebt, kan je er voor kiezen om lid te
worden. Dit is niet verplicht. Een lidkaart kost €2 is één jaar geldig
en biedt een aantal voordelen zoals korting bij optredens.

LOL
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Eerste editie van de MTB toertocht
sportdienst Middelkerke
Een leuke MTB toertocht in Middelkerke en omgeving.
Een leuke activiteit om met het hele gezin te doen.
Als je samen met je mama of je papa deelneemt,
betaal je slechts € 4 voor beiden i.p.v. € 6.

Waar en wanneer?

Zaterdag 23 februari 2019.
Starten kan van 8 tot 11 u. aan sporthal De Bamburg in Lombardsijde.

Kostprijs?

€ 4 als je samen met je mama of papa deelneemt

Inschrijven?

Ter plaatse inschrijven.

Babyfood
Kersverse ouder van een blakende spruit?
Teken dan in op twee speciale activiteiten voor
baby’s en geef je je nieuwe aanwinst een
springende sportieve of artistieke start.

Babyzwemmen
‘Splieter-spletter-splater’ samen met
je baby tijdens een halfuurtje babyzwemmen onder begeleiding van een erkende
monitor. Dat is goed voor de watergewenning van je allerkleinste waterrat.
Je beperkt de kans op latere watervrees en
je baby ontwikkelt meteen de juiste zwemreflex.
Waar en wanneer?

Op zondagen 17, 24 en 31/03/2019
in het Duinenbad, Middelkerke
Van 10 tot 10.30 u.: baby’s van 6 tot 10 maanden
Van 10.30 tot 11 u.: baby’s van 11 tot 15 maanden
Deze reeks kost € 15. ( incl.toegang baby + 1 ouder extra ouder = betalend € 2.30 )
Schrijf je in via sportdienst@middelkerke.be

Caban
Klinkt een theatervoorstelling met je
baby een beetje vergezocht? Helemaal
niet. Schuif maar aan bij Caban, want
daar bouwen en ontdekken baby’s en
peuters van 3 maanden tot 3 jaar een
prikkelende speelwereld vol muziek op
hun ritme. Laat hen veilig wriemelen
en kruipen door de mouwentunnel,
de bamboehut en zachte stapelkussens.

Waar en wanneer?
Op vrijdag 29 en zaterdag 30/03/2019,
met vertoningen om 10.30 en 14.30 u.,
in centrum De Branding, Middelkerke.
Reserveer kaartjes (€ 6)
via tickets.middelkerke.be

Onderwijscheques en sociaal tarief.
De gemeente voorziet in een financieel duwtje in de rug voor gezinnen met een beperkt budget.
Een gezin dat voldoet aan één van volgende voorwaarden komt in aanmerking voor onderwijscheques, korting op de activiteiten van de vrijetijdspas zoals speelpleinwerking, grabbelpas of
sportkampen (-20 %) en een sociaal tarief (-50%) bij de buitenschoolse opvang.
Sinds vorig schooljaar kan je onderwijscheques aanvragen voor kinderen van kleuter, lager en middelbaar onderwijs.
Deze kunnen enkel aangevraagd worden voor kinderen die in Middelkerke hun domicilie hebben en er effectief wonen.
- Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming (vroegere omnio-statuut) als je bruto belastbaar inkomen niet hoger is
dan € 17.855,56, verhoogd met € 3.305,54 per gezinslid dat niet de aanvrager is (jaarlijks geïndexeerd);
(Dit bedrag komt overeen met het barema rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.)
- Je hebt budgetbegeleiding of budgetbeheer;
- Je bent in collectieve schuldbemiddeling.
Voor elke leerling die voldoet aan de voorwaarden wordt per schooljaar maximaal volgend aantal cheques toegekend:
- Per leerling in het kleuteronderwijs: 5 (vijf) met elk een waarde van 8 euro
- Per leerling in het lager onderwijs: 10 (tien) met elk een waarde van 8 euro
- Per leerling in het secundair onderwijs: 15 (vijftien) met elk een waarde van 8 euro
De onderwijscheque is geldig van de datum van aflevering tot het einde van het datzelfde schooljaar (31 augustus).
Op de ommezijde van dit blad, vind je het aanvraagformulier voor de drie sociale voordelen.
Vul één blad in per kind en bezorg het samen met de gevraagde bewijsstukken in het MAC aan de onthaalbalie.
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Aanvraagformulier
Gegevens aanvrager
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………......................................…….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………….
…………………………………………………………………………

Rijksregisternummer: ……………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………… Emailadres: …………………………………………………………………....
Vraagt volgende voordelen aan: (kruis aan)
Sociaal tarief buitenschoolse opvang

Korting vrijetijdspas

Onderwijscheques aan voor (kruis aan)

											

kleuteronderwijs (5 per kind)

											

lager onderwijs (10 per kind)

											

secundair onderwijs (15 per kind)

Gegevens kind waarvoor de cheques worden aangevraagd
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………….......................................
Adres: …………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…
Leeftijd: ………………………………………………………………………………………………………… Leerjaar: ………………….
School: …………………………………………………………………………………………………………........................................
Adres school: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………

Bewijsstukken

(Eén van volgende bewijsstukken wordt aan deze aanvraag toegevoegd)

- Het recentste aanslagbiljet personenbelasting of het aanslagbiljet van 2 kalenderjaren voor de datum van de aanvraag;
- Een vignet van de mutualiteit waaruit blijkt dat de aanvrager op ogenblik van de aanvraag een verhoogde tegemoetkoming in
de ziekteverzekering geniet;
- Een recent attest budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling.
Datum … /… /2018								

Datum ontvangst onderwijscheques … /… /2018		

Handtekening aanvrager 							Handtekening

@LOL voor later...
Zondagen 17, 24 en 31 maart

Babyzwemmen

Zaterdag 30 maart		

Kijk! Ik fiets!
Paassportkampen:
zwemkamp / skeelerkamp / kleutersportkamp

‘Like’ LOL !

Updates en info over alle jeugd- en jongerenactiviteiten van de gemeente Middelkerke.

