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Vakantiewerking
Lubbeek
Onze gemeente organiseert tijdens schoolvrije- en
vakantiedagen verschillende activiteiten voor kinderen
van 2,5 tot 15 jaar. Je kan terecht bij L-Kids, sportweken
of Grabbel & Swap op het Plein.
Omwille van corona hadden we bij het ter perse gaan van deze flyer, geen
volledig zicht op de vakantieprogrammatie in sommige sectoren.
Voor sluitingsdagen, wijzigingen en/of aanvullingen in verband met de
inschrijvingsdata, het programma e.a. raadpleeg onze diverse
digitale platformen zoals onze website, nieuwsbrief en sociale media.

Grabbel & Swap op het Plein
Alle kinderen en jongeren van 4 tot 15 jaar, verdeeld in verschillende
leeftijdsgroepen.
Wanneer
Van maandag 5 juli t.e.m.
vrijdag 13 augustus
2021.
Telkens van 9u tot 16u.
Er is opvang voorzien
vanaf 7u45 tot 17u30.

Waar
We komen samen in de
STiP in Linden en trekken van daaruit verder
de nabije omgeving of
de wijde wereld in.
Inschrijven
Normaal starten de
online-inschrijvingen
op maandag 26 april
2021 om 12u.
(www.lubbeek.be/
online-inschrijven)

Contact
• tel. 016 47 97 22
• jeugd@lubbeek.be

Sportweken
Alle kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar,
verdeeld in 3 leeftijdsgroepen.
Wanneer
• Paassportweek van maandag
12 april t.e.m. vrijdag 16 april 2021.
• Zomersportweek van maandag
23 augustus t.e.m. vrijdag
27 augustus 2021.
Telkens van 9u tot 16u. Er is opvang
voorzien vanaf 8u tot 17u.
Waar
Alle kampen starten aan de sporthal
in Lubbeek.

Inschrijven
Normaal gaan de online-inschrijvingen
(www.lubbeek.be/online-inschrijven)
van start op volgende data:
• Pasen - donderdag 11 februari 2021
om 18u30
• zomer - donderdag 22 april 2021
om 18u30
Contact
• tel. 016 47 97 23
• sport@lubbeek.be
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L-Kids - Kinderopvang
Alle kleuters en lagere schoolkinderen kunnen
naar de kinderopvang komen.
Wanneer
Tijdens schoolvrije- en vakantiedagen
van 7u tot 19u.
Waar
De opvang op schoolvrije- en vakantiedagen wordt georganiseerd in de
opvanglocatie in Lubbeek,
Dorpsstraat 2B.

Inschrijven
www.lubbeek.be/online-inschrijven
Contact
• tel. 016 25 66 98
• ibo.lkids@lubbeek.be

Vakantiewerking in een notendop
L-KIDS
KINDEROPVANG

SPORTWEKEN

GRABBEL & SWAP
OP HET PLEIN

leeftijd

kleuters en lagere school- kleuters vanaf 4 jaar
kinderen van 2,5 tot 12 jaar lagere school
SWAP: van 12 tot 16 jaar

periode

schoolvrije dagen

Grabbel van 4 tot 11 jaar
SWAP van 12 tot 15 jaar

krokusvakantie
van 15 maart t.e.m. 19
maart 2021
paasvakantie
van 6 april t.e.m. 16 april
2021

paasvakantie (2de week)
van 12 april t.e.m. 16 april
2021

zomervakantie
van 1 juli t.e.m.
31 augustus 2021

zomervakantie
van 23 augustus t.e.m.
27 augustus 2021

zomervakantie
van 1 juli t.e.m.
14 augustus 2021

herfstvakantie
van 2 november t.e.m
5 november 2021
uur

7u tot 19u

9u tot 16u

9u tot 16u

opvang

7u tot 19u

8u tot 17u

7u45 tot 17u30

inschrijven

• Via het online inschrijvingssysteem kan je inschrijven voor
alle gemeentelijke activiteiten.
• Vanaf het ogenblik dat je bent geregistreerd,
is de account geldig voor al jouw inschrijvingen.

meer info

• www.lubbeek.be
• Facebook: Gemeente Lubbeek
• Instagram: gemeentelubbeek
• Gemeentelijke nieuwsbrief: schrijf je in via www.lubbeek.be
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