


Beste ouders en kinderen, 

De zomer komt er weer aan! Het Kido team is al volop bezig met het samenstellen van spet-
terende, leuke en fantastische workshops voor de kinderen. Voor ieder wat wils 

Kijk snel binnen in deze folder, want daar vindt je alle informatie om van jou zomer in Kido 
een zomer te maken om nooit meer te vergeten. 

Samen met jullie, maken we een avontuurlijke en spannende reis 
doorheen de 2 maanden van de zomervakantie.  

Hopelijk tot dan!  

Heel veel lees, speel en puzzel plezier!  

Tine 

Pssst Hoeveel Kikkers kan jij zien in deze folder? Laat het 
weten aan de begeleiding. Wie weet ben jij de beste kik-
kerteller van heel het Kido paradijs…. 

 

 
Inschrijven: 

Vanaf 6 mei 2019  kan u inschrijven voor de zomervakantie.  

Tot 3 juni 2019 heeft u tijd voor de inschrijvingen voor de 
maand juli  

Tot 24 juni 2019 voor de inschrijvingen voor de maand augus-
tus 

U kan de nodige documenten invullen en terugsturen naar  

kido-administratie@telenet.be . 

Sluitingsdagen tijdens de zomervakantie: 

15 augustus 2019 en 16/augustus 2019 

Kikker Kwak zegt tegen Kikker Kwek: “ zeg ze kunnen toch in de 

Kido van al de kinderen geen bekende sterren maken tijdens de 

zomer? ” 

Maar neen, antwoord Kikker kwek: “Ze gaan er geen bekende  

sterren van maken, maar ze gaan er wel voor zorgen dat alle  

kinderen  kunnen schitteren”.  

mailto:kido-administratie@telenet.be


Activiteiten en workshops  

Kido is een plaats van en voor kinderen, een plaats waar kinderen 
zich thuis voelen, even tot rust kunnen komen en een volwassene 
vinden die hen een luisterend oor biedt en hen begrijpt 
 
Een plaats waar ze met hun vriendjes kunnen spelen en waar ze 
graag naartoe komen omdat er zoveel te beleven valt. Een plaats 
waar er een rijk aanbod aan diverse workshops worden aange-
boden.  
 
Vakantie betekent voor de kinderen in de eerste plaats vrije tijd 
en dient dan ook bij uitstek een moment van ontspanning te zijn.  
Daar zal het Kido team voor staan!  

Crea work-
shops Sport 

workshops 

Verhaal & 
toneel 

workshops 

Muziek, 
zang en dans 
workshops 

Spel & waterspe-
lenworkshops 

Koken 
workshops 



Mee te brengen : 
 een fruitje, voldoende drinken,  
boterhammetjes en een koekje. 

Een petje en zonnecrème (zeker bij 
allergie) 

Reservekleren 
 

De  kinderen krijgen heel de dag door de mogelijkheid om water te drinken.  
Gelieve ook steeds duidelijk door te geven wanneer uw kind allergisch is voor iets. Het kan 
gebeuren dat er ijsjes gegeven worden of dat er binnen een workshop gekookt wordt. 
Daarom vragen wij met aandrang om alle nodige informatie door te geven aan de 
begeleiding of via het inschrijvingsdocument.  

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen  
in de zomervakantie en dat we samen  

spetterende avonturen kunnen beleven in ons Kido Paradijs! 
 

Tot dan!  
 

Het Kido-Team 

Nuttige informatie 
Kostprijs: 
Minder dan 3u aanwezig: 4.68 euro 
Tussen 3u en 6u aanwezig: 7.12 ero 
Vanaf 6 u aanwezig: 13.72 euro 
 
Een fruitje, koekje of drankje kost 0.50.  
Een volledige warme maaltijd: 4.90 euro 
Soep: 1.30 euro 
 
Korting ( niet op consumpties) 
25% vanaf het 2de kind 
50% als u het omnio statuut heft of verhoogd 

 

Een tipje van de sluier: 

 

 Volgende  thema’s komen zeker aanbod: 

          Voor ons geen zomerdip, spring mee op het Kido Schip 

   De mysterieuze zee geheimen 

    Op ontdekkingstocht 
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