Sportdienst Melle organiseert:

Vooropvang en naopvang:
Vooropvang van 8 tot 10 uur - Naopvang van 16 tot 17.30 uur
Opvang: 2 euro per dag voor Mellenaars en 3 euro per dag voor niet-Mellenaars.
Er wordt opvang voorzien tijdens de middag (gratis).

Sport in de herfstvakantie
Maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2017

Algemene info:
Gelieve de kinderen telkens tijdig (max. 15’ te vroeg) te brengen, stipt af te halen
en dagelijks uit te schrijven bij de lesgever.
Gelieve steeds sportieve kledij te dragen en binnensportschoenen mee te brengen.
Wie blijft eten tijdens het sportkamp, brengt z’n lunchpakket mee. De inschrijvingsprijs is inclusief 1 drankje per dag.

Voor kleuters geb. 2014 - 2012
en jongeren geb. 2011 - 2004

Foto’s van de activiteiten kunnen gepubliceerd worden.
Bij bezwaar: info@sportmelle.be

Online inschrijven via https://inschrijvingen.melle.be.
Het is aan te raden jezelf en je gezinsleden al eerder te registreren. Je maakt een
profiel aan en voegt je gezinsleden toe. Let er op de medische fiche in te vullen
wanneer nodig en ook definitief goed te keuren. Heb je problemen met je registratie
of vind je de weg niet in het programma? De eerste inschrijvingsdag zijn er computers beschikbaar en beperkte assistentie bij de sportdienst (Kouterslag 1A).
Inschrijven vanaf zaterdag 16 september voor inwoners van Melle vanaf 9.30 uur.
Inwoners van andere gemeenten kunnen inschrijven vanaf dinsdag 19 september
om 9.30 uur.
Eénoudergezinnen die inwoner zijn van Melle krijgen een korting van 4 euro per kind
per schijf van 25 euro. Dit wordt gestort na controle bij de dienst bevolking in december. Duid dit zeker aan in het inschrijvingsprogramma.
Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen terecht bij: OCMW, Sociale
Dienst, Vossenstraat 107, Melle - Tel. 09 252 33 27

vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking Sp²
Kouterslag 1A - 9090 Melle
Tel. 09 210 07 70

Fax 09 252 37 79

info@sportmelle.be

vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking Sp²
Kouterslag 1A - 9090 Melle
Tel. 09 210 07 70

Fax 09 252 37 79

info@sportmelle.be

Kinderen

Kleuters

Afspraak op het Sport– en Recrea epark Kouterslag.

Afspraak op het Sport– en Recrea epark Kouterslag.

Prijs: voor 2 volledige dagen 30 euro

Prijs: voor 2 volledige dagen 25 euro
Maandag 30 oktober

voormiddag

Klimmen en klauteren
Sport en Spel Halloweenthema

Dinsdag 31 oktober

Uitstap: Kids Adventure te Deinze
(indoor speeltuin)

Geboren

Maandag 30 oktober

Dinsdag 31 oktober

2011

9 ‐16 uur

9.30 ‐16 uur

2010

(vertrek bus 9 uur)

(vertrek bus 9.30 uur)

voormiddag

Uitstap: Puyenbroeck

Uitstap: Kids Adventure te Deinze

Fitness dobbelsteenspel

(indoor speeltuin)

vertrek bus 9.30 uur

Trampoline

namiddag

Knutselen
Halloween verhalen

Knutselen/ Decoreren Halloween
cupcakes

Gelieve een drankje en koekje/fruit mee te geven voor jdens de pauzes.

namiddag

Zwemmen Puyenbroeck

meebrengen

zwemkledij

Geboren

Maandag 30 oktober

Dinsdag 31 oktober

2009

9 ‐16 uur

10 ‐16 uur

2008

(vertrek bus 9 uur)

voormiddag

Uitstap: Puyenbroeck
Trampoline en BMX

Kring– en kspelen Halloween thema

Samen sterk: estafe espelen, afstand
overbruggen en teamspelen

namiddag

Zwemmen Puyenbroeck

Uitstap: Kristallijn ‐ Schaatsen

meebrengen

zwemkledij

warme kledij + handschoenen

Geboren
2007 t/m

Maandag 30 oktober

Dinsdag 31 oktober

9 ‐16 uur

10 ‐16 uur

2004

(vertrek bus 9 uur)
Uitstap: Puyenbroeck

Tornooispelen

Bootcamp en padel

(Trivolle, Kubb, Kan Jan,…)

namiddag

Zwemmen Puyenbroeck

Uitstap: Kristalijn ‐ Schaatsen

meebrengen

zwemkledij

warme kledij + handschoenen

voormiddag

