
Paasvakantie 2020
van ó april t.e.m. l0 april

DIERENMANIEREN
Voor kleuters en leerlingen van het lste teerjaar

vokantiebreak voor kleine liefuebbers von mini en moxi dieren.

Locatie:
Bosisschool 't Zonnetje, Schoolstraot 8 Melveren

Bosrsschoo/ Sint-Ritd, Grevensmolenweg I 6 Sint-Truiden
Bosisschool De Boomhut, Singeístrc ot 45 Brustem*

*lndien voldoende inschrijvingen wordt dit een bijkomende vestrging.

RHYTHMAND DÁNCE (enket vottiia)
Voor leerlingen van het Zde,3de en 4de leerjaar

vokontiebreok met een mix von dons, ritmische en creotieve oaiviteiten.

Locotie:
Bosrsschoo/ Kim-op, Gootstrootl 2 Sint-Truiden

JOURNALIST VOOR EEN \ffEEK (enker vortijds)
Voor leerlingen van het 2de, 3de en 4de leerjaar

vokontiebreak gevuld met nieuws, journolistiek en socio/e media.

Locotie:
Gootstroatl 2 Sint-Truiden
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Praktische info voor de breaks.

l. Kostpriis: € 120 voltijds

€ 72 deeltijds*
x 3 volle dagen (zelf te bepalen bij de inschrijving)

(- 25% vanaf kind 2)

lnbegreoen: Verzekering, alle uitstappen, toegang, gidsen, veryoer, drank,
tussendoortjes,... (enkel lunch meebrengen)

2. Start-einde activiteiten:

9u00- 16u00 (tenzij anders vermeld)

Mogelijkheid tot opvang: - van 8u00 tot 9u00

- van 16u00 tot 17u00

3. Hoe inschriiven?

lnschrijvingen gebeuren enkel digitaal via de website www.kabokkio.be en dit

vanaf 1310112020

Wie niet in de mogelijkheid is om digitaal in te schrijven kan telefonisch contacr

opnemen met de coórdinator Grera 0496179 77 51.

lnschrijven kan tot 2a10212020.

Na inschrijving onwangt u een factuur en een brief met info.

De inschrijving is pas geldig na betaling.

Annuleren en wijzigen van de inschrijving is enkel mogelijk tot

l4 dagen voor de aanvang van de break.

(an nuleren mogelijk tot 23 I O3 I2O2O)
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4. Afwezigheid of ziekte

lndien uw kind tijdens de break ziek of afwezig is wegens overmacht of

door onvoorziene omstandigheden, dient u de plaatselijke monitor of de

coórdinator van de vakantiebreaks te verwittigen'

Terugbetaling kan enkel na overleg en voorlegging van een attest of na

annulatie van de break door onze organisatie zelf'

( attest te sturen naar Kabokkio - Plankstraat ló 3800 sint'Truiden)

Meer info

. wvvw.kabokkio.be

r via breaks@kabokkio.be

e telefonisch 0496179 77 5l

. secretariaat Kabokkio :

VZW KABOST - Kabokkio

Plankstraat l6

3800 Sint-Truiden

Data breaks zomervakantie

. 6 julitot en met l0 iuli

. I 7 augustus tot en met 2 I augustus

Voorzitter KABOSÏ

Voorzitter KABOKKIO

Projectcoórdinator

Flor Vanroye

Ann Hombroux

Kristel Croes

0472t23 62 56

Coórdinator en

contactpersoon breaks

Pasen
Vakantiebreaks
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Greta Leunen

0496t79 77 5t

breaks@kabokkio.be
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vzw kabost E-mail


