
 

Sint-Truiden, 20 september 2019 

 

Beste ouder(s), 

Ook dit schooljaar komen we tijdens de herfst- en kerstvakantie tegemoet aan de vraag voor opvang.       
We organiseren in elke periode een korte break van 2 of 4 dagen.   
Onze monitoren werken toffe activiteiten uit rond een thema, zodat we de kinderen enkele leuke en 
ontspannende dagen kunnen bezorgen. 
 
Hieronder enkele praktische mededelingen… 

Voor wie? Kinderen van 2,5 jaar tot 8 jaar (3de lj) ingeschreven 
in de Katholieke scholen van Sint-Truiden 

Wanneer?  Herfstvakantie 

28 en 29 oktober: Thema: Herfstkleuren en -geuren   

Kerstvakantie ! OPGELET 

Maandag: 23 december              Vrijdag: 27 december 

Maandag: 30 december              Vrijdag: 3 januari  

Thema: Vier en 4 

Programma start vanaf 9u00 tot 16u00, opvang vanaf 
8u00 tot 17u00 (inbegrepen in de dagprijs) 

 
Prijs?                                                                    Hele dag (8u00)9u00 – 16u00(17u00):  € 18 

Drankjes en tussendoortjes inbegrepen. 
Enkel lunchpakket meebrengen.  

  25% korting vanaf het 2de kind  

Inschrijven?  Inschrijven kan per volledige dag.  

ENKEL ONLINE: www.kabokkio.be  

  Herfstvakantie: Vanaf  23/09 (9u30) tot 08/10 (12u) 

 Kerstvakantie: Vanaf   23/09 (9u30)   tot 27/11  (12u) 

Omwille van de verbouwingswerken in Kabouterland voorzien we uitzonderlijk voor deze breaks 
enkel op de locatie:      ‘t Zonnetje Melveren, Schoolstraat 8 3800 Sint-Truiden.  
 

Na inschrijving ontvangt  u een factuur en een brief met praktische weetjes.   

Het  fiscaal attest bezorgen wij u in maart 2020 

We kijken er alvast naar uit! 

Vriendelijke groeten, 

Het KABOKKIO-team 



 

 

 
1. Wie is KABOKKIO? 

 
2. Prikborddata? 

Data breaks: Inschrijven vanaf: Inschrijven tot:  

Paasvakantie: 
6 april tot 10 april 
 
 
 

maandag 13 januari vrijdag 21 februari  

Zomervakantie: 
6 juli tot 10 juli  
 

maandag 30 maart  woensdag 20 mei 

Zomervakantie: 
17 augustus tot 21 
augustus  
 

maandag 30 maart  woensdag 20 mei  

 

3. Voor verdere informatie:  

� www.kabokkio.be  
� Facturatie: info@kabokkio.be (antwoord binnen de 24 uur tijdens werkdagen) 
� Vakantiebreaks: Greta Leunen: 0496 797 751 breaks@kabokkio.be  
� Projectcoördinator: Kristel Croes: 0472 236 256 

 
Hallo beste ouders en kinderen,  
 
Mijn naam is KABOKKIO en ik werk voor JULLIE school in de 
opvang.   Samen met vele lieve monitoren organiseer ik 
vakantiebreaks tijdens de vakanties. We werken steeds 
rond een thema waarin sport, spel, educatie, koken, 
knutselen… maar vooral veel plezier centraal staan. Ik heb 
ook een website: www.kabokkio.be . Daar kan je lezen wat 
ik nogal zo doe….  Heb je zin om deel te nemen aan zo een 
break, lees dan zeker heel aandachtig onderstaande 
informatie.  
 
Groetjes 
 
Kabokkio 

 


