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Algemene info en regels tijdens 
vakantiedagen  

Groepsindeling volgens leeftijd 
Indeling kan wijzigen naargelang het aantal 
ingeschreven kinderen. 

• Groep beneden: 
jongste peuters en kleuters  

• Loft: oudste kleuters t.e.m. 3de leerjaar 
• Tieners: vanaf 4de leerjaar 

Kledij: Geef ALTIJD een jas of 
regenkledij mee. We zijn veel te 
voet onderweg naar speelplein, 

sporthal, zwembad, …. 

Graag alle mutsen, sjaals, 
petten… naamtekenen aub. 

 

Zonnecrème: Er wordt 
Vichy Capital Soleil Melk 

Kind SPF50+ voorzien door 
’t Flieflotterke. 

 
Indien u een andere zonnemelk 

verkiest, dient u deze 
naamgetekend mee te brengen. 
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Algemene aandachtspunten rond het 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 niet mogen zwemmen, kunnen door ons opgevangen 
worden in het zwembad van Wingene (graag licht shortje en T-shirtje voorzien). 
 

• Na het zwembadbezoek gaan we meestal naar de frituur. Alle kinderen en begeleid(st)ers nemen hetzelfde 
menu: frietjes met mayonaise of ketchup, een frikandel of kaaskroket en een drankje (cola, fanta, sprite, 
spuitwater of plat water). 
 

• Vervoer: De kinderen worden meestal met de bus van de Meibloem naar het zwembad in Wingene en naar 
de frituur gebracht. De busprijs is afhankelijk van aantal kinderen. 
 

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

• De L.S. kinderen gaan vóór het zwembadbezoek in Tielt meestal ook naar de frituur. 
We nemen allemaal 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. Meestal gaan niet-zwemmers mee met de groep kinderen die naar zwembad Wingene gaan. 
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Speelstraat in de paas- en zomervakantie: 
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, 
dit neem je best naamgetekend mee van thuis. 

 

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. 

 

We vragen aan de ouders om meegebrachte fietsen, steps en ander rollend 
materiaal terug mee te nemen naar huis, indien uw kind de dag erop niet 
naar 't Flieflotterke komt. 

Helmen mogen wel in 't Flieflotterke blijven indien uw kind een van de 
volgende dagen komt. 
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Dinsdag 6 juli 

NAMIDDAGUITSTAP Sunset Alpaca Ruiselede 
voor de kinderen vanaf 2de leerjaar 

(geboortejaar 2013) 

Aanwezig zijn om 12u30 
Een Alpawadde? Deze namiddag kom je alles te weten 

over deze wollige dieren op de alpacaboerderij. We gaan 
met enkele alpaca’s op wandel in het Parochieveldbos en 

kunnen ons uitleven in het speelbos. 

Voorzie goede stapschoenen of laarzen. 
En draag geen felle kledij. 

Terug om 17u15 

Prijs vervoer afhankelijk van het aantal kinderen. 
Prijs activiteit: € 10 euro                                

NAMIDDAGUITSTAP Watewy 
voor de peuters t.e.m. 1ste leerjaar 

Deze namiddag leven we ons uit op de Watewy in Tielt. 

Aanwezig zijn om 12u30, we zijn terug om 16u 
Jongste kleuters worden gebracht (2 euro) 
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Dinsdag 13 juli 

NAMIDDAGWORKSHOPS in ’t Flieflotterke 

 
Workshops van 13u15 - 16u 

Richtprijs: ± € 13.50 
(afhankelijk van aantal kinderen) 

Kinderen t.e.m. 1ste leerjaar 
Workshop: De vuurspuwende draak 

Wie woont er in ’t moeras 
De spuwvurende draak 

Wie drijft graag in een plas 
De spuwvurende draak 

Elke ochtend om half zeven 
Spuwt hij zijn eerste lied 

Het gras wordt nat, het riet wordt nat, 
Maar vuur dat komt er niet. 

Kinderen vanaf 2de leerjaar 
Workshop: slagwerk en percussie 
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Atelierblad loft 
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. 

Met wie zich verveelt, wordt bekeken wat we kunnen doen, maken, … 
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Tieners 
De tieners kunnen op de eerste verdieping vrij kiezen uit het materiaal  

en zelf creatief aan de slag gaan. 

Voor de twijfelaars worden ook nog enkele ideetjes aangeboden. 

Met wie zich verveelt, wordt bekeken wat we kunnen doen, maken, … 

Leuke voorstellen zijn zeker welkom!! 

 

 

 

 
                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  


