Grabbelpasactiviteiten
Krokusvakantie
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.

Krokusvakantie 2019
Van maandag 4 maart tot vrijdag 8 maart 2019
Voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar (grabbelpasactiviteiten)
Alle activiteiten starten en eindigen op het sportcentrum, Kleistraat 204
Download hier de brochure

Dagindeling
Vanaf 7.30 uur: voorbewaking
Van 10 tot 12.30 uur: activiteiten (zie hiernaast)
Van 12.30 tot 13.30 uur: middageten voor wie een hele dag blijft
Van 13.30 tot 16 uur: activiteiten (zie hiernaast)
Tot 17.30 uur: nabewaking
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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.
het verschuldigde bedrag overgeschreven zijn op de rekening van Jeugddienst
Aartselaar.

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.
Dit kan enkel online via i-School tot en met 18 februari 2019.
Heb je een account voor IBO Robbedoes en Kwabbernoot log in via www.ischool.be/login
Heb je geen account, schrijf dan in via www.i-school.be/aartselaar/registreren
Inschrijven voor een activiteit = betalen voor deze activiteit. Annuleren kan met
een geldige reden naar jeugd@aartselaar.be.
Na de krokusvakantie ontvangt u een factuur

Meebrengen
Fiets
Lunchpakket voor wie een hele dag komt
Kijk ook bij de activiteit in de folder wat uw kind nog extra moet meebrengen

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

Uitzonderingen
Regelgeving

