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Kleuterdorp
‘Op naar de sterren en daar voorbij!’

Voor wie?

Voor wie?
Op het moment dat je zoon/dochter aan het kleuterdorp deelneemt,
moet hij/zij 3 of 4 jaar oud zijn.

Wanneer?
Van maandag 10 april tot en met vrijdag 14 april. Je kan er terecht tussen
7u30 en 18u00. Kinderen komen steeds voor een volledige week.
Tijdens de eerste week van de paasvakantie voorzien wij geen
kleuterdorp.

In de gebouwen van de BroeBELschool, Wortegemstraat 14-16, 9700
Oudenaarde. Gelieve de kinderen aan te melden in de kleuterlokalen,
deze kan je vinden door de wegwijzer ‘kleuterdorp’ te volgen.

Prijs?
Het kleuterdorp dient vooraf betaald te worden bij inschrijving.
Inwoner

Niet-inwoner

OK-pas

€ 50

€ 100

€ 15

Inschrijven?
Enkel kleuters die een volledige week komen, mogenen deelnemen aan
het kleuterkamp.
Inschrijven kan vanaf woensdag 15 maart om 17u. Inschrijven doe je het
best online via de webshop op www.jotie.be. Er wordt ook een helpdesk
voorzien in Jeugdcentrum Jotie van 17u00 tot 18u00. Telefonisch
inschrijven is niet meer mogelijk.
Wanneer je zoon of dochter ingeschreven is, ontvang je later nog een
e-mail met verdere praktische info.

Contactgegevens
Voor meer informatie, surf naar www.jotie.be
Jeugdcentrum Jotie
Hofstraat 14
9700 Oudenaarde
055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.facebook.com/jcjotie

Brengen en afhalen?
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7u30 en 9u30. De deuren
sluiten om 9u30. De activiteiten stoppen om 16u00. Je kan de kinderen
terug ophalen tussen 16u00 en 18u00.

Meebrengen?

Betaling en fiscaliteit

Lunchpakket, fietsje, schilderschort,
zonnecrème en petje bij mooi weer.

Betalen kan via de webshop of op de jeugddienst (bancontact is
aanwezig).
De fiscale attesten kunnen gedownload worden via de webshop op
www.jotie.be via ‘Historiek en overzichten’ nadat je ingelogd bent
onder de naam van je kind.

Openingsuren
Maandag

Gesloten

Dinsdag

8u30 – 12u00
13u30 – 18u00

Woensdag

VM Gesloten
13u30 – 17u00

Donderdag

8u30 – 12u00
13u30 – 17u00

Vrijdag

VM gesloten
13u30 – 19u00

Tijdens schoolvakanties

Koek en drank?
Elke voormiddag open
van 7u30 tot 12u00.
Elke namiddag gesloten!

Meer praktische info en onze algemene voorwaarden vind je terug op
www.jotie.be > Kids Kalender > Activiteiten.

reservekledij,

Opvang in het kleuterdorp
Hoofdtoneeltje speelplein ZAP + tienuurtje
Activiteiten
Middagmaal en vrij spelen
Activiteiten en OpenSpeelAanbod
Opvang in het kleuterdorp

Doorheen de dag ontvangen de kleuters twee drankjes (geen frisdrank)
en een vieruurtje. ’s Middags kunnen de kleuters water drinken. De
kleuters brengen zelf een 10-uurtje mee.

Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 14 april.
Je kan er alle weekdagen terecht tussen 7u30 en 18u00. Kinderen komen
een volledige of een halve dag.

Voor wie?
Alle kinderen die geboren zijn tussen 2002 en 2012 (5 tot 15 jaar)
vinden zeker hun gading in ons aanbod. De activiteiten zijn ingedeeld
per leeftijdsgroep.
Voor deze activiteiten moet je kind geregistreerd zijn en moet er
vooraf ingeschreven worden. Registreren kan door langs te komen op
de jeugddienst. Inschrijven kan via de webshop op www.jotie.be.

Wanneer?

In de gebouwen van de BroeBELschool, Wortegemstraat 14-16, 9700
Oudenaarde.

Prijs?
De betaling van de speelpleinwerking gebeurt via de Jotie-Pas. Deze
krijg je bij de registratie en na het aanvaarden van onze algemene
voorwaarden in Jeugdcentrum Jotie. Je kan de Jotie-Pas online opladen
via onze webshop of aan de jeugddienstbalie.
Enkel indien je over een Jotie-Pas beschikt en er voldoende krediet op
de pas staat, kan je kind deelnemen aan de speelpleinwerking.
Inwoner

Niet-inwoner

OK-pas

Halve dag

€ 4,00

€ 8,00

€ 1,50

Volledige dag

€ 8,00

€ 16,00

€ 3,00

Inschrijven?
Vooraf inschrijven is niet nodig. Je betaalt op de dag zelf met de
Jotie-Pas. Enkel voor kinderen met een beperking is het nodig om vooraf
in te schrijven (formulier op www.jotie.be via kids-kalender of kom langs
op de jeugddienst).

Brengen en afhalen?

De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7u30 en 9u30. De
activiteiten starten stipt om 9u30. Laatkomers kunnen niet meer
deelnemen.
Kinderen die enkel in de voormiddag naar het speelplein komen,
moeten afgehaald worden tussen 12u00 en 12u30.
De kinderen die enkel in de namiddag komen, verwachten we tussen
13u00 en 13u30.
De activiteiten stoppen om 16u00. Je kan de kinderen terug ophalen
tussen 16u00 en 18u00. Bij laattijdig ophalen wordt een boete
aangerekend per begonnen kwartier.

Meebrengen?

Kinderen die een volledige dag blijven, dienen een lunchpakket mee te
brengen.
De kinderen gaan één keer in de week zwemmen, telkens in de
voormiddag. De kikkers (2011-2012) op dinsdag, de zeehondjes (20092010) op donderdag en de zonnetjes (2006-2008) op vrijdag. De tieners
bepalen zelf op welke dag ze gaan zwemmen.
Speelplein ZAP voorziet gedurende de dag drie drankjes en een
vieruurtje.

Combinatie met Krullewiet?
© Katrijn Van Dorpe

Tijdens het schooljaar

drinkbeker,

Dagindeling?
7u30 – 9u30
9u30 – 10u00
10u00 – 12u00
12u00 – 13u30
13u00 – 16u00
16u00 – 18u00

Wanneer?

Waar?

Waar?

Volledige week

Speelplein ZAP is er voor alle kinderen, met of zonder een beperking,
die geboren zijn in de periode 2002 tot 2012 (5 tot 15 jaar). Voor de
speelpleinwerking dient jouw zoon of dochter geregistreerd te zijn
en in het bezit te zijn van een Jotie-Pas. Registreren en afhalen van de
Jotie-Pas kan door langs te komen op de jeugddienst.

Krullewiet is een afgelijnd activiteitenaanbod bestaande uit bezoekjes,
uitstappen en workshops. Meer details over de activiteiten vind je op
www.jotie.be.

Kinderen kunnen in de voormiddag spelen op het speelplein en in de
namiddag deelnemen aan de Krullewietactiviteit. De animatoren zorgen
ervoor dat de kinderen op tijd aanwezig zijn voor de Krullewietactiviteit.
De kinderen kunnen na de activiteit mee naar de avondopvang van
Speelplein ZAP.

Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 14 april.
De activiteiten gaan door van 13u30 tot 16u30, tenzij anders aangegeven.
De kinderen kunnen na de Krullewietactiviteit aansluiten bij de
avondopvang van Speelplein ZAP.

Waar?
De meeste Krullewietactiviteiten gaan door in Jeugdcentrum Jotie,
Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde. Als de activiteit elders doorgaat, staat
dit duidelijk vermeld op de kalender.

Prijs?
Inwoner

Niet-inwoner

OK-pas

Halve dag

€ 4,00

€ 8,00

€ 1,50

Volledige dag

€ 8,00

€ 16,00

€ 3,00

Voor uitstappen wordt vaak een iets hogere prijs aangerekend (zie
kalender).
Alle activiteiten dienen vooraf betaald te worden bij inschrijving.

Inschrijven?
Inschrijven kan vanaf woensdag 15 maart om 17u00. Inschrijven
doe je het best online via de webshop op www.jotie.be. Er wordt ook
een helpdesk voorzien in Jeugdcentrum Jotie van 17u00 tot 18u00.
Telefonisch inschrijven is niet meer mogelijk.

Meebrengen?
Je zoon of dochter hoeft voor een Krullewietactiviteit niets mee te
brengen, tenzij dit specifiek vermeld staat op de kalender (zie achterzijde).
De kinderen krijgen een koek en een drankje.

Combinatie met speelplein ZAP?

De kinderen kunnen in de voormiddag spelen op het speelplein en in de
namiddag deelnemen aan de Krullewietactiviteit. De animatoren zorgen
ervoor dat de kinderen op tijd aanwezig zijn voor de Krullewietactiviteit.
De kinderen kunnen na de activiteit mee naar de avondopvang van
Speelplein ZAP.

Annuleren?
Indien je kind door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op
een activiteit, verwachten we dat je vooraf annuleert. Voor onze
annuleringsvoorwaarden, zie ook “Annuleren” in onze algemene
voorwaarden.

Maandag 3 april
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Bouw je eigen dorp

5-8

We bouwen onze eigen stad met behulp van klei, veel
klei. Alles is mogelijk, van kleine huisjes tot een groot
kasteel.
Is je dorpje klaar? Dan gaan we over tot een feestelijke
inhuldiging met lichtspektakel.
Geboortejaar: 2012-2009
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30
		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 25

Woensdag 5 april
Roofvogels

6-15

Een hele namiddag in het teken van roofvogels! Je
leert ze niet alleen beter kennen, je kan ze ook van
heel dichtbij ontmoeten. Wie weet ga jij naar huis met
een foto van jezelf en je favoriete roofvogel.
Geboortejaar: 2011-2002
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 40

Kartonnen mannetjes in de straat

9-12

De eerste minister van Kabouterland krijgt een
belangrijke opdracht en wordt er op uitgestuurd in het
bos. Daar wacht hem een spannend avontuur...

Vandaag op het menu: de lekkerste dessertjes van de
wereld!

Na de poppenkast spelen we een groot spel met
allemaal spannende opdrachten over één van de
belangrijkste figuren uit de poppenkast.

Donderdag 6 april
Maderas

9-12

Dromen bouwen met Maderas. Midden in een bos, op
het dorpsplein, of gezellig binnen… Maderas brengt de
dromen van de kinderen tot leven.
Torens rijken tot aan de hemel, ruimteschepen worden
gebouwd en vreemde schepsels worden geboren!
Samen met de artistieke begeleider creëren de
kinderen een wonderlijke wereld waar iedereen zich
anders gaat gedragen.

Dagelijkse dessertjes

Pop Up Dessertjes

De koning is heel triestig. Eindelijk vertelt hij aan zijn
trouwe helper wat er aan de hand is. Wordt de koning
weer blij? Om geholpen te worden, moeten er wel een
paar gevaren worden getrotseerd.

Pasen staat voor de deur. Dringend tijd om het huis te
versieren met onze eigen kleurrijke knutselwerkjes.

5-8

Dinsdag 4 april
I.s.m. Aurélie en Evelyne De Rouck

I.s.m. Kamo vzw

Geboortejaar: 2012-2009
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 25

Poppenkast ‘Gevaar in Kabouterland’

5-8

I.s.m. Hilde Van Laere

Geboortejaar: 2008-2005
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 40

5-8

Dinsdag 4 april

I.s.m. Hilde Van Laere

I.s.m. Aurélie en Evelyne De Rouck

Maandag 10 april

Na de poppenkast spelen we een groot spel met
allemaal spannende opdrachten over één van de
belangrijkste figuren uit de poppenkast.
Geboortejaar: 2012-2009
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 40

6-8

Vrijdag 7 april
Kabouterdorp

Geboortejaar: 2008-2005
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 25

Vrijdag 7 april
Knappe koppen

9-12

I.s.m. Artforum
Ga aan de slag met allerlei kleine zaken uit de natuur
en bouw je eigen kabouterdorpje.
Geboortejaar: 2011-2009
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 30

Maandag 10 april
Pimp je koer

9-12

Het lijkt op goochelen, maar dat is het niet. Karikaturen
tekenen vergt net zo min een goddelijk talent als de
straat oversteken!
Met wat simpele vormen en overdreven lijnen tekenen
we elkaar op z’n gekst. Want ook jij hebt een knappe
kop voor een echte karikatuur!
Geboortejaar: 2008-2005
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 20

5-15

Dinsdag 11 april
Uitstap naar de Efteling

Woensdag 12 april
Straatkunst

5-8

I.s.m. Aurélie en Evelyne De Rouck

9-12

Met je kleine 3D-figuurtjes trekken we de straat in en
maken we originele actiefoto’s.
Geboortejaar: 2008-2005
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 30

Bezoek

Kleurrijke paasviering

Poppenkast ‘De koning is triestig’

9-12

Geboortejaar: 2008-2005
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 15
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Woensdag 12 april

Donderdag 6 april

Maandag 3 april

Wat mag er nooit ontbreken als je lekker uit eten gaat?
Inderdaad, een heerlijk dessertje als afsluiter!

Ga aan de slag met groot en klein kosteloos materiaal
en steek de jeugddienstkoer in een nieuw jasje.

Een dag vol plezier, avontuurlijke attracties en
sprookjes. Veel sprookjes.

Met krijt en krijtspray trekken we (veilig) de straat op
en maken we van de buurt een kleurrijk kunstwerk.

Geboortejaar: 2012-2009
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 25

Geboortejaar: 2008-2005
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 30

Geboortejaar: 2012-2002
Waar: We verzamelen aan Jeugdcentrum Jotie
Start: 8u15 		
Einde: 18u00
Max aantal deelnemers: 55
Prijs: € 21

Geboortejaar: 2012-2009
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 30

Donderdag 13 april
Ontmantel m-EI

5-8

Een ramp! De paashaas verloor al haar paaseitjes,
Oudenaarde ligt er vol mee. Ga mee met ons op
zoektocht, los alle opdrachten op en red Pasen!
Geboortejaar: 2012-2009
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 25

Uitstap

Fantasie

Knutselactiviteit

Donderdag 13 april
Paasversiering op zijn best

9-12

6-9

Vrijdag 14 april
Het ABC van een agent in spé!

Vrijdag 14 april
Regisseur voor één dag

10-13

I.s.m. Politiezone Vlaamse Ardennen

I.s.m. FX Lab Workshops

Knutsel met ons mee en neem de paassfeer mee naar
huis.

Doorsta de 4 proeven, ontdek hoe een politiecombi er
van binnen uit ziet en eindig de dag als agent in spé.

Geboortejaar: 2008-2005
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 25

Geboortejaar: 2011-2009
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30 		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 20

Kruip in de huid van een ruimteavonturier en vecht tegen
ruimteschepen en aliens. Speel mee in de trailer van een fictieve
Sci-Fi film barstensvol speciale effecten. Werk mee achter de
schermen en ontdek de technieken die gebruikt werden om
Star Wars te maken en hoe je dat zelf kan doen met de tablet.

Dansactiviteit

Poppenkast

Geboortejaar: 2007-2004
Waar: Jeugdcentrum Jotie
Start: 13u30		
Einde: 16u30
Max aantal deelnemers: 16

Koken

Dieren

Sportactiviteit

