
 

      

 

Vakantiewerking  

2018-2019 
  

Voor 2,5 tot 12 jarigen 
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Herfstvakantie:              

   
 

Kerstvakantie week 1 :  

  
 

 

 

 

 

 

29/10 - 02/11/2018 

(gesloten op 01/11) 

Thema: Griezels & Kriebels 

Locatie: Basisschool de 

wegwijzer ( Ruisbroek 

27/12/2018 - 28/12/2018 

(gesloten op 25-26/12/2018) 

Thema: Winterpret 

Locatie: Den top 
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Kerstvakantie week 2 :  

 

 

Krokusvakantie: 

  

 

 

 

 

 

 

04/03 – 8/03/2019 

Thema: De omgekeerde wereld 

Locatie: Basisschool de 

wegwijzer 

31/12/2018 - 04/01/2019 

(gesloten op 01/01/2019) 

Thema: Een nieuw begin 

Locatie: Den top 
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Paasvakantie week 1 :  

  

 

Paasvakantie week 2 :  

08/04 - 12/04/2019 

Thema: De bloemetjes en de 

bijtjes 

Locatie : ‘t populiertje 

15/04 - 19/04/2019 

Thema: De bende van de 

paashaas 

Locatie: ‘t populiertje 
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Aanbod 

 

Tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie 

organiseert Infano vzw, kinderopvang in opdracht 

van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Elke dag 

worden er tal van leuke activiteiten voorzien rond 

een thema en aangepast aan de leeftijd van de 

kinderen. Zo kunnen de kinderen o.a. hun creatieve vaardigheden 

ontdekken bij het knutselen, een speurtocht maken, sporten, poppenkast 

kijken en spelen, ravotten met vrienden, een quiz of gezelschapsspel 

spelen, m.a.w. voor elk wat wils. 

 

Locatie 

 

Herfstvakantie: Wegwijzer, Schoolstraat 14 te 1601 Ruisbroek 

Kerstvakantie: Den Top, Garebaan 5 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Krokusvakantie: Wegwijzer, Schoolstraat 14 te 1601 Ruisbroek 

Paasvakantie: 't Populiertje, Jan Vanderstraetenstraat 91 te 

1600 Sint-Pieters-Leeuw  
 

Dagplanning: 

 

7.00: start opvang / vrij spel 

9.00: kringmoment 

9.30: 10-uurtje 

10.00: activiteit 

11.30: vrij spel 

11.45: middagpauze 

12.45: vrij spel 

13.30: activiteit  
15.00: vrij spel 

15.30: 4-uurtje 

16.00 – 18.00: vrij spel 

 

Goed om weten 

 

- Openingsuren : 7.00u. tot 18.00u.  

- Vergeet het lunchpakket, koek/fruit en drankje niet mee te 

brengen. 

- Het kind moet zindelijk zijn om naar de opvang te komen. 

- Gelieve reservekledij te voorzien voor de allerkleinsten. 

- Op woensdag of vrijdag wordt er af en toe een uitstap gepland. 

Hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd. De planning kan u op de 

website www.infano.be terugvinden. 

Tarieven 

 

Kinderen  Ouderbijdrage per kind  

 Eerste kind                       Vanaf het tweede kind dat 

gelijktijdig wordt opgevangen 

Gedomicilieerd in SPL  €10.00  €7.50  

Waarvan ouders 

gedomicilieerd zijn in SPL  

€10.00  €7.50  

Van personeelsleden 

van de gemeente, het 

OCMW en de politie  

€10.00  €7.50  

Niet gedomicilieerd 

doch schoollopend in 

SPL  

€15.00  €15.00  

 

De betaling gebeurt via de maandelijkse facturatie. De opvang is fiscaal 

aftrekbaar.  

 

Inschrijven 

- Via de website www.infano.be → links doorklikken op online inschrijven 

→ binnenschoolse opvang → vakanties. Dit ten laatste 5 dagen vóór de 

start van de vakantieperiode. 

- Elke annulering of wijziging in verband met de aanwezigheid / 

afwezigheid dient schriftelijk 24 uur vooraf meegedeeld te worden. Zo niet 

wordt de opvang aangerekend. Op vertoon van een medisch attest 

vervalt dit laatste. 

 

Vragen en info 

 

Infano vzw 

 

Verantwoordelijke ster Sint-Pieters-Leeuw 

E-mail: tcstersintpietersleeuw@infano.be  

Tel: 0488/40.88.96 of 0487/44.72.65 

Website: www.infano.be  
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