
Algemene aandachtspunten paasvakanite 2020
Algemeen: De kinderen brengen géén eigen speelgoed, spulletjes, snoep of drank mee naar de opvang.

‘t Flieflotterke is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van meegebracht speelgoed/multimedia.

Groepsverdeling van de kinderen is afhankelijk van het aantal ingeschreven kinderen per leeftijdsgroep

Er kunnen dus elke dag verschuivingen zijn, daar er anders te veel kn voor 1 begeleidster zouden zijn.

Beneden: max. 14 peuters en jongste kleuters

Loft: de oudste kleuters en kinderen van de lagere school

1
e
 verdieping: Tienergroep (indien er genoeg kinderen aanwezig zijn)

Begeleiding: Er is steeds 1 gediplomeerde begeleid(st)er aanwezig  per 14  kinderen.

                   Soms is er extra hulp van een vrijwillig(st)er en/of stagiair.

Kledij: Gelieve altijd een jas en regenkledij mee te geven. De kinderen zijn veel te voet op stap naar speelplein, sporthal, zwembad,…

Zonnecrème: Bij zonnig weer wordt de huid van de kinderen ingesmeerd met Vichy idéal soleil SPF 50 UVB + UVA. 

Als u dit niet wenst moet u dit aande begeleiding laten weten. 

Als u een ander merk kiest, moet u dit genaamtekend bezorgen aan de begeleiding. 

Stedelijke sporthal ( € 1 ): (bij slecht weer, maar soms blijven we ook eens in 't Flieflotterke)

Voor wie ?   Loft en/of Tieners op ma-, woe-, en vrij- namiddag  (13u30 - 15u55)

       Beneden: de oudste kleuters gaan soms mee naar de sporthal, 

de peuters gaan nooit mee of worden gebracht met de minibussen.

We mogen een sportzaal enkel betreden met sportschoenen met bleke zolen. Wie geen sportschoenen met bleke zolen mee heeft, kan op de kousjes sporten.

DANK  U

BELANGRIJK !!  Lees telkens het programma goed na, 

want daar staan de belangrijke afspraken in.
Lees ook 's morgens nog eens het witte bord in de gang  beneden!

EVENTUELE WIJZIGINGEN, AANPASSINGEN  WORDEN  HIEROP  VERMELD! 



Speelplein:

Als het weer het toelaat gaan we soms sporten en spelen op een andere buitenspeelplaats in Tielt. (ook telkens van 13u30 - 15u55)

Zwembadbezoek: In de zwembaden mag enkel nog gezwommen worden met een gewone zwembroek, niet meer met een zwemshort

 -  Peuters, kleuters en 1e leerjaar:

Kleuters en peuters die om gezondheidsredenen of gewoon geen zin hebben om te zwemmen, kunnen door ons opgevangen

worden in het zwembad van Wingene (graag licht shortje en T-shirtje voorzien). 

De kleuters en peuters worden meestal met de bus van de Meibloem, naar het zwembad in Wingene gebracht.

Na het zwembadbezoek in Wingene gaan we meestal naar de frituur.

In de frituur nemen alle kinderen en begeleid(st)ers hetzelfde menu : frietjes met mayonaise/ketchup en frikandel/kaaskroket

Alle kinderen lusten frietjes. Wie geen frikandel of kaaskroketje lust, neemt enkel frietjes.

Drank : Cola, Fanta, Sprite, Spuitwater of Vittel.

 -  2de t.e.m. 6de leerjaar:

De L.S. kinderen gaan vóór het zwembadbezoek in Tielt meestal ook naar de frituur.

In de frituur nemen alle kinderen en begeleid(st)ers hetzelfde menu : idem als peuters, kleuters en 1e leerjaar. (zie hierboven)

De L.S. kinderen gaan te voet onder begeleiding naar het zwembad. Sommige ouders brengen hun kinderen zelf naar het zwembad

in Tielt op een later uur. ’t Flieflotterke kan de veiligheid van deze kinderen niet garanderen zolang ze zich niet hebben aangesloten

bij de groep. ’t Flieflotterke kan bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens die periode.

De begeleiding van ’t Flieflotterke kan niet-zwemmers niet opvangen in het zwembad van Tielt. De kinderen kunnen

in een aanpalende ruimte verblijven. ’t  Flieflotterke is niet verantwoordelijk tijdens het verblijf in die ruimte, de ouders 

blijven verantwoordelijk.

Vrij spel:  We willen benadrukken dat naast de voorgestelde activiteiten in het vakantie-programma er altijd genoeg tijd is voor 

vrij spel zowel voor kleuters als voor L.S. kn zoals balspelen, lezen, knutselen, kampen bouwen, met blokken spelen, enz…



Speelstraat in de paas- en zomervakantie:

Enkel tijdens de 1ste week van de paasvakantie!

Rollend materiaal is ruim voldoende aanwezig. Dragen van een helm is verplicht.

Elleboog- hand- en kniebescherming is ook verplicht tijdens het skeeleren en het rijden met skateboard en step.

Er zijn enkele helmen ter beschikking, maar om lange wachttijden te vermijden is het handig om de eigen helm mee te brengen.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging aan meegebrachte fietsen, steps en ander rollend materiaal.



 maandag 6 april 2020

voormiddag namiddag

't Flieflotterke Speelstraat, -plein, sporthal(€1) of Fliefl.

Loft: Kiezen uit ateliers (zie blad) Sporthal: keuze uit sport en spel 

Of speelstraat: zie aandacht Patersbos/sportplein: speelplein + 

sport en spel.(13u30 - 15u55)
Tieners: Vrije ateliers Speelstraat: zie aandacht

Of speelstraat: zie aandacht

't Flieflotterke (na 4-uurtje)

Loft: Verder werken ateliers + buiten spelen.

Tieners: Vrije ateliers of buiten spelen

Speelstraat: zie aandacht

't Flieflotterke 't Flieflotterke

Ons konijntje is wat verdrietig, Lief klein konijntje,

want hij is helemaal wit. had een vliegje op z'n neus,

We geven hem een mooie kleur, en dat zoemde heen en weer

nu is hij niet meer sip. zzzzoem zzzzoem zzzzzzzzzzzzzoem

Oudste kleuters en L.S.-kinderen / Tienergroep Oudste kleuters en L.S.-kinderen / Tienergroep

jongste kleuters en peuters jongste kleuters en peuters



                                                  UITSTAP  VOOR  ALLE  KINDEREN

Beleef een betoverend avontuur,

ontdek een magische wereld en

trotseer de woeste zeeën op zoek

naar De Wonderlamp!

Aanwezig zijn om 9u10

Kledij: T-shirt en broek ( gemakkelijke en lichte kleding )

Prijs speeldorp all-in: € 15,00 (Ingang, 2 drankjes, spaghetti en een ijsje)

Prijs vervoer: afhankelijk van het aantal kinderen

4-uurtje wordt verzorgd door 't Flieflotterke aan de gewone prijs

Terug in 't Flieflotterke om 17u

dinsdag 7 april 2020

De Wonderlamp te Wielsbeke



woensdag 8 april 2020

voormiddag namiddag

't Flieflotterke Speelstraat, -plein, sporthal(€1) of Fliefl.

Sporthal: keuze uit sport en spel 

Kiezen uit ateliers (zie Blad) Patersbos/ sportplein: speelplein + 

Of speelstraat: zie aandacht sport en spel.(13u30 - 15u55)

Speelstraat: zie aandacht

Loft: Havermoutkoekjes

Tieners: American cookies 't Flieflotterke (na 4-uurtje)

Loft: Verder werken ateliers of buiten spelen.

Tieners: Vrije ateliers of buiten spelen

Speelstraat: zie aandacht

't Flieflotterke 't Flieflotterke

Koken doen we graag, Ik ben een poesje,

het maakt ons blij! heerlijk zacht

We maken pannenkoeken We spelen samen,

voor jou en mij! op de rode mat.

jongste kleuters en peuters

Oudste kleuters en L.S.-kinderen / Tienergroep Oudste kleuters en L.S.-kinderen / Tienergroep

jongste kleuters en peuters

Woensdag ---> KOKKERELLENDAG



donderdag 9 april 2020

voormiddag namiddag

2de leerjaar t.e.m. 6de leerjaar (aanwezig om 13u20)

2de leerjaar ! Vermelden welk zwembad uw kind verkiest Zwembad Tielt:

't Flieflotterke Waterpret! Inkom zwembad: € 1

Ateliers! (zie blad). Of speelstraat: zie aandacht (terug omstreeks 16u)

Frituur Botermarkt:  Aanwezig zijn om 10u45!! 't Flieflotterke (na 4-uurtje)

Prijs voor heerlijke frietjes: € 5,50 Loft: Verder werken ateliers

Tieners: Vrije ateliers

Speelstraat: zie aandacht

't Flieflotterke binnen   (terug omstreeks 14u)

Kies eerst een vormpje uit,

Zwembad Wingene:  Aanwezig zijn om 9u20!! misschien een beer of een prinses.

Inkom zwembad en frituur: € 6,50 Daarna pareltje per pareltje,

Vanaf het 2de leerjaar: € 8,50 maak jij er 1 of toch wel 6?

Busprijs: afhankelijk van aantal kinderen

OF 't Flieflotterke buiten

Frituur : De speelstraat is ons terrein,

Friethoek om te fietsen, te spelen en te krijten!

2de leerjaar t.e.m. 6de leerjaar

1ste leerjaar, kleuters en peuters

1ste leerjaar, kleuters en peuters



vrijdag 10 april 2020

voormiddag namiddag

Speelstraat, -plein, sporthal(€1) of Fliefl.

Loft: Kiezen uit ateliers (zie blad) Sporthal: keuze uit sport en spel 

Of speelstraat: zie aandacht Patersbos/ sportplein: speelplein + 

sport en spel. (13u30 - 15u55)

Tieners: Vrije ateliers Speelstraat: zie aandacht

Of speelstraat: zie aandacht

't Flieflotterke (na 4-uurtje)

Loft: Verder werken ateliers of buiten spelen.

Tieners: Vrije ateliers of buiten spelen

Speelstraat: zie aandacht

't Flieflotterke 't Flieflotterke

Wat zie ik daarbuiten? Alle eitjes zijn gevonden,

Kijk eens door de ruiten. we verloren geen seconde.

De paashaas is geweest, Nu eerst wat spelletjes spelen,
hij is door onze tuin geracet! voor we ze daarna eerlijk verdelen.

jongste kleuters en peuters

't Flieflotterke

jongste kleuters en peuters

Oudste kleuters en L.S.-kinderen / TienergroepOudste kleuters en L.S.-kinderen / Tienergroep



Prettig Paasweekend!!



maandag 13 april 2020

Paasmaandag, 't Flieflotterke is gesloten.



voormiddag namiddag

't Flieflotterke

Loft: Kiezen uit ateliers (zie blad)

Vertrek - en, aankomsttijden worden later

meegedeeld (afhankelijk van het vervoer)

Prijs: €8,5/film of €9,5/3D-film

€2,5/drankje

Tieners: Vrije ateliers €2 à €3,5 voor versnapering

 (chips, snoep of popcorn)

Indien 3D-film, kan een 3D-bril meegebracht worden,

 of ter plaatse aangekocht worden.

jongste kleuters en peuters

't Flieflotterke 't Flieflotterke

We maken een bloem, Kom maar snel.

met blauw en geel, en zit mooi stil.

met rood en paars, Een bloem geeft een kus,

en ook een groene steel maar een cactus prikt in je bil

Programmatie films nog niet gekend

Uitstap: Cityscoop Roeselare

oudste kleuters en L.S.-kinderen / Tienergroep

jongste kleuters en peuters

2de leerjaar t.e.m. 6de leerjaar

dinsdag 14 april 2020



voormiddag namiddag

't Flieflotterke Speelplein, sporthal(€1) of Fliefl.

          Woensdag ---> KOKKERELLENDAG Sporthal: keuze uit sport en spel (13u30 - 15u55)

Patersbos/ sportplein: speelplein + 

Loft: Vanillewafels sport en spel. (13u30 - 15u55)

+ keuze uit ateliers

't Flieflotterke (na 4-uurtje)

Tieners: Chocomousse Loft: Verder werken ateliers

+ vrije ateliers en/of buiten spelen

Tieners: Vrije ateliers en/of buiten spelen

en/of buiten spelen

't Flieflotterke 't Flieflotterke

Een cake zonder melk, Spring eens hoog,

een cake zonder ei, let op voor het touw.

kan dat wel? Kruip eens laag,

Wij tonen dat het kan!! en kom nu maar gauw.

oudste kleuters en L.S.-kinderen / Tienergroep

jongste kleuters en peuters

woensdag 15 april 2020

jongste kleuters en peuters

oudste kleuters en L.S.-kinderen / Tienergroep



voormiddag namiddag

2de leerjaar t.e.m. 6de leerjaar (aanwezig om 13u20)

2de leerjaar ! Vermelden welk zwembad uw kind verkiest Zwembad Tielt:

't Flieflotterke Waterpret!

Ateliers! (zie blad). Inkom zwembad: € 1

(terug omstreeks 16u)

't Flieflotterke (na 4-uurtje)

Loft: Verder werken ateliers

Frituur Botermarkt:  Aanwezig zijn om 10u45!! Tieners: Vrije ateliers en/of buiten spelen

Prijs voor lekkere frietjes: € 5,50

1ste leerjaar, kleuters en peuters 't Flieflotterke   (terug omstreeks 14u)

Zwembad Wingene:  Aanwezig zijn om 9u20!! Na het zwemmen zijn we moe, 

Inkom zwembad en frituur: € 6,50 dus gaan we wat ontspannen.

Voor kinderen vanaf het 2de leerjaar: € 8,50 Masseer en doe je oogjes toe.

Busprijs: afhankelijk van aantal kinderen

't Flieflotterke   (terug omstreeks 14u)

Frituur : Rarara, wat teken ik?

Friethoek Een rechte en een kromme lijn,

wat zou dat toch kunnen zijn?

2de leerjaar t.e.m. 6de leerjaar

donderdag 16 april 2020

1ste leerjaar en oudste kleuters

jongste kleuters en peuters



voormiddag namiddag

't Flieflotterke Speelplein, sporthal(€1) of Fliefl.

Loft: Kiezen uit ateliers (zie blad) Sporthal: keuze uit sport en spel 

Patersbos/ sportplein: speelplein + 

sport en spel.(13u30 - 15u55)

Tieners: Vrije ateliers

't Flieflotterke (na 4-uurtje)

Loft: Verder werken ateliers

Tieners: Vrije ateliers en/of buiten spelen

't Flieflotterke

Sta op 1 been, zoals een flamingo. 't Flieflotterke

en spring zo hoog als je maar kan, Gekke

of tik ook eens de topjes van je tenen. bekken

We staan nog steeds op 1 been, trekken! 

en vallen? Neen!

jongste kleuters en peuters

jongste kleuters en peuters

oudste kleuters en L.S.-kinderen / Tienergroep

vrijdag 17 april 2020

oudste kleuters en L.S.-kinderen / Tienergroep



Prettig weekend



Elk atelier wordt iedere vakantie aangevuld met nieuwe ideeën. 

Heel wat opgestarte ideeën, van vorige vakanties, blijven doorgaan.

De kinderen kunnen vrij kiezen uit alle ateliers. 

www.flieflotterke.be

TONEELATELIER

" Hints "

" Wie, wat, waar? "

MUZIEK-DANSATELIER

" Muziekestafette "

NAAI-KNUTSELATELIER

" Strikje maken " NIEUW!

" Scoubidou balpen  " NIEUW!

SPELATELIER

" Mijnenveger "

" Applaus "

BEWEGINGSATELIER

" Hoepelestafette "
" Citroen citroen "

WOENSDAG -> KOKKERELLENDAG

" Havermoutkoekjes "

" Vanillewafels "

 ATELIERS  OP  DE  LOFT

http://www.flieflotterke.be/

