Grabbelpasactiviteiten
Herfstvakantie
Kinderen kunnen tijdens schoolvakanties genieten van het gevarieerde aanbod van
activiteiten georganiseerd door de Grabbelpas. Op een Grabbelpas activiteit staan spel
en plezier centraal, kinderen kunnen kiezen uit knutselen, avontuur, sport,
ontspanning, actie, …
Om deel te nemen aan de activiteiten heeft het kind een Grabbelpas nodig. Deze
Grabbelpas is te koop bij de jeugddienst. Met de Grabbelpas kan het kind deelnemen
aan Grabbelpasactiviteiten in de eigen gemeente en aan activiteiten georganiseerd in
andere deelnemende gemeenten. Daarnaast geeft de Grabbelpas ook korting of
voordelen bij uitstappen met het gezin of met een aantal vriendjes.

In Aartselaar zijn er grabbelpasactiviteiten in de krokus-, zomer- en herfstvakantie.

Herfstvakantie 2018
Van maandag 29 september tot en met woensdag 31 oktober.
Voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar (grabbelpasactiviteiten)
Alle activiteiten starten en eindigen op het sportcentrum, Kleistraat 204
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Voorwaarden

Om deel te nemen aan de activiteiten van de Grabbelpas moet:
het kind in bezit zijn van een Grabbelpas
het kind ingeschreven zijn voor de Grabbelpasactiviteiten.
folder speelplein en grabbelpas in de herfstvakantie

Procedure
Een Grabbelpas koopt u 1 keer per jaar. Hij is geldig van 1/1/2019-31/12-2019. U
koopt deze automatisch aan bij een eerste reservatie voor activiteiten. De grabbelpas
wordt opgestuurd per post.Heeft u al een grabbelpas (van een andere gemeente),
meld dit dan via een mailtje naar jeugd@aartselaar.be.
Online inschrijven voor de activiteiten is noodzakelijk.
Inschrijven kan vanaf 19 september via i-School.
Heb je nog geen account, schrijf je in via www.i-school.be/aartselaar/registreren
Heb je wel al een account zoals voor IBO Robbedoes en Kwabbernoot log in
via https://www.i-school.be/login

Meebrengen
Een tussendoortje voor de voormiddag en de namiddag (koek, fruit, drinken)
Eten en drinken voor 's middags
Warme regenjas + reservekledij
Dinsdag: zwemgerief en sportgerief

Bedrag
Een grabbelpas: € 5 (dit gebeurt automatisch bij een eerste reservatie)
Deelnameprijs activiteiten: € 5 per dag voor inwoners, € 10 per dag voor nietinwoners
Vooropvang per begonnen uur: € 1 voor inwoners, € 2 voor niet-inwoners
Naopvang per begonnen uur: € 1 voor inwoners, € 2 voor niet-inwoners
Kinderen die 17.30 uur worden opgehaald betalen € 5 per kwartier extra
(Inwoners: inwoners van Aartselaar en kinderen waarbij 1 van de ouders in Aartselaar
woont)
In november ontvangt u een fiscaal attest.
Dit attest mag u kopiëren om een tegemoetkoming van het ziekenfonds aan te
vragen.

Uitzonderingen
Regelgeving

