
HERFST – EN KERSTBREAKS  

IN EEN NIEUW KLEEDJE 
Beste ouders, 

Ook dit schooljaar bieden wij tijdens de herfst- en kerstvakantie vakantiebreaks aan,     
weliswaar in een nieuw kleedje: Wij bieden telkens gedurende 2 dagen TWEE thema’s aan:  

- Een thema voor de kleuters en het 1ste leerjaar 

- Een thema voor het 2de, 3de en 4de leerjaar 

Zo kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de interesses van de verschillende leeftijden. 
Hieronder ziet u het programma:  

* locatie is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de capaciteit van de bubbel i.f.v. corona.  

- Inschrijven kan voltijds (= 2 dagen), instappers kunnen deeltijds inschrijven (VM) 

- Inschrijven kan ONLINE op www.kabokkio.be  vanaf maandag 21 september.  

- Inschrijvingen HERFST sluiten op 13/10 , inschrijvingen KERST sluiten op 25/11.  

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

- Prijs: € 40 voor de 2 dagen (instappers – deeltijds - € 20/ 25 % vanaf tweede kind)  

- Drankjes en tussendoortjes inbegrepen (lunchpakket en drinkbus meebrengen) 

HERFSTVAKANTIE: donderdag 5 en vrijdag 6 november

KLEUTERS EN 1ste LEERJAAR:  
Kleine heksen in het bos. 

- Kabouterland Sint-Rita en/of  
- ’t Zonnetje Melveren *

2de, 3de en 4de LEERJAAR: 
Muzische workshops voor kinderen die houden 
van toneel, muziek…  
o.l.v. onze huisexpert Emma Velaers  

- ’t Zonnetje Melveren  
- min 14 lln. – max 20 lln. 

KERSTVAKANTIE: maandag 21 en dinsdag 22 december

KLEUTERS EN 1ste LEERJAAR:  
We maken ons klaar voor Kerstmis. 

- Kabouterland Sint-Rita en/of  
- ’t Zonnetje Melveren* 

2de, 3de en 4de LEERJAAR: 
Experimenten en robots voor kinderen die gek 
zijn van proefjes en programmeren.  
i.s.m. GO EXPLORE  

- ’t Zonnetje Melveren  
- min 14 lln. – max 30 lln.

KERSTVAKANTIE: maandag 28 en dinsdag 29 december

KLEUTERS EN 1ste LEERJAAR:  
Vaarwel oud, welkom nieuw.  

- Kabouterland Sint-Rita en/of  
- ’t Zonnetje Melveren* 

2de, 3de en 4de LEERJAAR: 
Het nieuwe jaar inrennen voor kinderen die 
dol zijn op sporten, estafetten,…. 
o.l.v. onze huisexpert meester Marnick 

- ’t Zonnetje Melveren  
- min 14 lln. – max 20 lln. 

Projectcoördinator: Greta Leunen: 0496 797 751 breaks@kabokkio.be

http://www.kabokkio.be
mailto:breaks@kabokkio.be


- Wij houden steeds rekening met de evolutie en veiligheidsvoorschriften rond het 
coronavirus. Indien de break hierdoor niet kan doorgaan, betalen wij het volledige bedrag 
terug.  

Vriendelijke groeten, 

Het Kabokkioteam 
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