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 ONLINE: www.stad.gent/kabonga 

 BEL ONS: 0473 730 266 

 OP EEN ZITDAG: meer info op www.stad.gent/kabonga 

 OP HET SPEELPLEIN:  we zorgen ervoor dat er altijd plaats is! 

Schrijf je in:

www.stad.gent/kabonga

www.stad.gent/kabonga

Zot van het speelplein

www.stad.gent/kabonga
van 3 tot

 15 jaar

 Meer info? 

 Jeugddienst  

 Kammerstraat 12, 9000 Gent 

 09 269 81 10  

 jeugddienst@stad.gent 

 Na inschrijving 
ontvang je meer 

info via e-mail 
of papier.



 Prijs 
5,80 euro per dag

 » 1,20 euro met sociaal tarief*

 » Gratis als je een actief dossier 
hebt bij het OCMW

Betalen kan alleen via 
overschrijving. We sturen de 
factuur op per e-mail of post.

Welkom bij

Je kind speelt samen met leeftijds-
genoten én met onze animatoren. 
Dat zijn enthousiaste jongeren 
die graag met kinderen werken en 
goed begeleid worden door hoofd-
animatoren. Er zijn altijd beroeps-
krachten van de Jeugddienst op 
het speelplein. 

 Voor wie? 
Voor kinderen van 3 tot 15 jaar.

Je kind moet 3 jaar zijn op de dag 
van het speelplein. De dag dat het 
3 jaar wordt, kan het komen. Tieners 
zijn welkom tot en met het jaar 
waarin ze 15 worden.

Ook kinderen die niet in Gent 
wonen, zijn welkom!

Lekker spelen, zich verkleden, bouwen, klimmen, 
zingen … Op het speelplein KABONGA beleven 

kinderen van 3 tot 15 jaar een supertoffe vakantie! 

 Waar? 
Paas- en zomervakantie 
Neermeerskaai 1A, 9000 Gent. Op het terrein van Freinetatheneum De Wingerd.

Krokus- en herfstvakantie  
Henri Storyplein, Steenakker 250, 9000 Gent.

 Wanneer? 
Elke schoolvakantie,  
behalve kerstvakantie

• Van maandag tot vrijdag

• Niet tijdens het weekend en 
op feestdagen

• Van 9.30 tot 16 uur

• Gratis opvang van 8 tot 17.30 uur 

• Ook als het regent is er speelplein!

*Je hebt een sociaal tarief als 
je recht hebt op een verhoogde 
tegemoetkoming bij de mutualiteit of 
als je een UITpas met kansentarief hebt.

 Zo ziet  
 onze dag eruit 
8 tot 9.30 uur 
iedereen komt aan – er is opvang

9.30 tot 13.30 uur 
activiteiten – 10-uurtje en lunch

13.30 tot 16 uur 
speelhoeken – 4-uurtje

16  tot 17.30 uur 
einde speelplein – kinderen gaan 
naar huis of blijven in de opvang

Heeft je kind extra zorg nodig? 
Neem contact met ons op en we 
bekijken wat mogelijk is.

Bedankt om op 
tijd te komen! 

Kom niet later dan 
9.30 uur. 

Wij zorgen voor gratis water, SOEP en  een gezonde snack. 

 Aandacht  
 voor elke leeftijd 

Peuters (3 jaar) 
We voorzien een apart groepje 
met genoeg rustmomenten.

Kleuters (4 tot 6 jaar) 
Krijgen veel buitenspeelruimte 
om zich goed uit te leven.

Lagere school (6 tot 11 jaar)  
We splitsen ze op in groepen. 
Zo is het spel aangepast aan elke 
leeftijdsgroep.

Tieners (12 tot en met 15 jaar)  
De oudste groep krijgt meer verant-
woordelijkheid. Ze bedenken mee de 
activiteiten. Als ze willen, krijgen ze 
de kans om zich voor te bereiden om 
animator te  worden wanneer ze 16 zijn.

Breng een 
lunchpakket 
en drinkfles 
mee. 

kaaabongaaa!


