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Vakantiepret aan de lopende band!

Sint-Baafskouterstraat 129
SINT-AMANDSBERG

SPEELPLEINWERKING
TIJDENS PAAS- EN ZOMERVAKANTIE

Voor kinderen en jongeren
van 3 t.e.m. 15 jaar

w
w

w
.w

ha
t-

s-
in

-a
.n

am
e



WAT?
De Pretfabriek is een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren van 3 t.e.m. 15 jaar waarbij een 
gevarieerd speelaanbod en de keuze van het kind centraal staan.
In de verschillende leuke speelhoeken (vb. bouwdorp, zandbak, gocart-parcours, knutselhoek, …)  
en tijdens de activiteiten (vb. kookworkshop, bosspel, zwemmen, ...) maken we de hele dag pret  
aan de lopende band. Op de infopanelen ter plekke staat wat er die dag te doen is.  
We bieden deze activiteiten en speelhoeken aan, volledig op maat van de kinderen.  
Elke pretmaker kan zelf kiezen waar hij of zij op die dag wil aan meedoen.  
De fabriek draait op volle toeren door een geoliede machine van enthousiaste vrijwilligers.  
Het aantal animatoren staat in verhouding met het aantal kinderen. Zij worden continu gecoacht door 
jobstudenten (hoofdanimatoren) en beroepskrachten. 
Bij regenweer blijft onze fabriek open want er is voldoende binnenspeelruimte aanwezig. 
 

VOOR WIE?
De kinderen worden opgesplitst in 3 groepen:
	 Mini:	3 jaar - 1ste kleuterklas
	 Ollie:	2de en 3e kleuterklas 
	 Max:	1ste tot en met 6de leerjaar
 Tieners:	tieners uit het middelbaar tot en met het jaar waarin ze 15 worden.
Meer info over o.a. de uitzonderingen vindt u terug in onze folder  
‘alles wat je wil weten over de Pretfabriek’. 
Heeft uw kind speciale noden, neem dan contact op met het secretariaat. 
 

WAAR?
Basisschool	De	Wijze	Boom, Sint-Baafskouterstraat 129, 9040 Sint-Amandsberg  
(vlakbij Sint-Baafskouterpark en Rozebroeken). Er zullen wegwijzers uithangen. Hoe je er geraakt met 
het openbaar vervoer en de auto, kan je terugvinden op www.stad.gent/ouders > vakantieaanbod.  
Ook alle info over onze eigen busservice tijdens de zomer vind je daar terug.
 

WANNEER?
PAASVAKANTIE 2017
OPEN:  maandag 3 april tot en met woensdag 12 april 
GESLOTEN:  tijdens het weekend, op donderdag 13 april en op vrijdag 14 april 
ZOMERVAKANTIE 2017
OPEN:  JULI: op weekdagen van woensdag 5 juli t.e.m. donderdag 13 juli
 AUGUSTUS: op weekdagen van maandag 31 juli t.e.m. vrijdag 25 aug.
GESLOTEN:  tijdens het weekend,  vrijdag 14 juli t.e.m vrijdag 28 juli, dinsdag 15 augustus  
 en vanaf vrijdag 25 augustus 

OPENINGSUREN
NIEUW:	We werken met opvang ‘s morgens en ‘s avonds. Dat betekent dat de speelpleinwerking  
om 9.30 uur start en om 16.30 uur eindigt. De opvang is gratis.

  
8.00 – 9.30 uur: Opvang
  9.30 – 13.00 uur: Open Speelaanbod + lunch
13.00 – 13.30 uur: Mogelijkheid vertrekken/toekomen halve dag
13.30 – 16.30 uur: Open Speelaanbod
16.30 – 18.00 uur: Afhalen kinderen - Opvang

OPGELET:	Gelieve onze openingstijden stipt te respecteren! Om 8 uur, 13 en 16.30 uur openen  
de poorten van de Pretfabriek. Om 9.30 uur, 13.30 uur en 18 uur sluiten de poorten opnieuw.  
Dit staat garant voor een vlotte Pretfabriekwerking.

DE PRETPAS 2017!
Elke deelnemer dient een nieuwe Pretpas voor 2017 aan te vragen. 
1. Vraag de Pretpas vooraf aan via Gentinfo (09 210 10 10). Dit kan vanaf dinsdag 28 februari 2017.  

Zo vermijden we ter plekke lange wachtrijen.  
2. Bij de eerste Pretfabriekdeelname van 2017 geef je een ziekteklever van je kind af aan de kassa.  

Op dat moment ontvangt je kind zijn/haar Pretpas. 
3. Eens je kind een Pretpas heeft, hoef je de dag zelf niet aan te schuiven aan de kassa. 
 Er zullen op het Max-plein en op het mini/Ollie-plein verschillende brievenbussen (halve/volle dag) 

hangen waarin de kinderen zelf hun pasje kunnen deponeren.  
Op die manier zijn ze ingeschreven voor die dag. De Pretpas wordt ’s avonds terug meegegeven.

OPGELET:	Je kan de Pretfabriek enkel binnen met de Pretpas. Je kind moet dus dagelijks zijn/haar 
Pretpas meebrengen!

KOSTPRIJS?
Halve dag:  3,5 euro / Volle dag: 5,5 euro
Sociaal tarief*:  Halve dag: 0,70 euro/ Volle dag: 1,10 euro

Betalen kan per factuur.  
Na elke vakantieperiode wordt de factuur naar uw thuisadres opgestuurd. 
Cash betalen kan vanaf nu enkel nog per uitzondering. 

*Om na te gaan of je beroep kan doen op het sociaal tarief, neem het kleefbriefje van de mutualiteit 
van je kind bij de hand. Zoek op het kleefbriefje naar een nummer met twee keer 3 cijfers, gescheiden 
door een schuine streep. Eindigt het nummer op XX1/XXX dan heeft je kind recht op verhoogde  
tegemoetkoming. Ook kan je beroep doen op het sociaal tarief indien je in het bezit bent van een 
UITPAS met het kansentarief.

MEEBRENGEN?
Eigen lunchpakket (zowel voor een hele dag als enkel voor een voormiddag!) 
Water, 10- en 4-uurtje zijn inbegrepen in de prijs.  
We streven ernaar om zoveel mogelijk stukjes fruit te geven. De kinderen dragen best speelkleren  
die vuil mogen worden zodat ze goed kunnen spelen. De kleren moeten genaamtekend zijn.

DE PRETFABRIEK WERFT AAN: 3- TOT 15-JARIGE PRETMAKERS!

Gezocht: Chauffeurs om met de gocarts te rijden, boswachters die kunnen  
timmeren, muzikanten om luchtgitaren te bespelen, detectives die verkleedkledij 
opsporen, bouwvakkers om zandkastelen te maken, vriendjes om Dikke Bertha  
te spelen, schippers die willen overvaren, piraten, clowns, prinsessen, …
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8MEER INFO?

U kan de folder ‘Alles wat je wil weten over de Pretfabriek’  

met uitgebreidere informatie terugvinden op de website  

stad.gent/ouders of aanvragen via de Jeugddienst.

GENTINFO
T 09 210 10 10

Openingsuren:

van maandag t.e.m. zaterdag van 8 tot 19 uur

JEUGDDIENST
Kammerstraat 10

9000 Gent

Openingsuren

maandag - woensdag - vrijdag:

9 - 12.30 uur en 13.30 - 17 uur

dinsdag: 13.30 - 17 uur

donderdag: gesloten

T 09 269 81 10

E jeugddienst@stad.gent

stad.gent/ouders	>	vakantieaanbod

PRETFABRIEK	(enkel	tijdens	vakantiewerking)
Sint-Baafskouterstraat 129

9040 Sint-Amandsberg

T 0470 96 41 96

E pretfabriek@stad.gent

OP	ZOEK	NAAR	ANDERE	ACTIVITEITEN?

Ben je op zoek naar andere leuke activiteiten tijdens  

de vakanties of zoek je een speelpleinwerking in je eigen buurt?

Doe inspiratie op via de kidssite op stad.gent/kinderen,  

bekijk het overzicht op stad.gent/ouders 

of contacteer de Jeugddienst.


