LAB
LUBBEEK

7u tot 19u

opvang

8u tot 17u

7u45 tot 17u30

9u tot 16u

8u30 tot 16u30

zomervakantie
van 8 augustus
t.e.m.
19 augustus 2022

van 6 tot 12 jaar

9u tot 15u30

herfstvakantie

krokusvakantie

naschoolse
workshops
(16u-17u)

van 4 tot 12 jaar

meer info • www.lubbeek.be • Facebook: Gemeente Lubbeek • Instagram: gemeentelubbeek

7u tot 19u

uur

9u tot 16u

zomervakantie zomervakantie
van 22 t.e.m.
van 4 juli t.e.m.
26 augustus
12 augustus 2022
2022
zomervakantie
van 1 juli t.e.m.
31 augustus 2022
herfstvakantie

paasvakantie
(2de week)

van 4 tot 16 jaar van 4 tot 15 jaar

paasvakantie

krokusvakantie

Inschrijven
www.lubbeek.be/online-inschrijven

schoolvrije
dagen

Contact
• lubbeek-lab@lubbeek.be

periode

Waar
in de scholen van de verschillende
deelgemeenten
Prijs
www.lubbeek.be

van 2,5 tot 12 jaar

Wanneer
• naschools: STEM-workshops
• schoolvakanties: STEM-kampjes

leeftijd

Kleuters vanaf de 2de kleuterklas en lagere schoolkinderen.
Naschoolse STEM-workshops STEM-kampjes i.s.m. de
Techniek- en wetenschapsacademie van UCLL.

GRABBEL & SWAP ZOMERSCHOOL LUBBEEK LAB
OP HET PLEIN
STEM ACADEMIE

LUBBEEK LAB - STEM academie

L-KIDS
SPORTWEKEN
KINDEROPVANG

5

6
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Vakantiewerking in een notendop
Het volledige programma kan je terugvinden op www.lubbeek.be!
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www.lubbeek.be

#vakantie2022inLubbeek

Zomerschool

Sportw
eken
Lubbee
k

Lubbeek

Grabbel & Swap op het Plein
Grabbel op het Plein voor kinderen van 4 tot 11 jaar.
De Swap op het Plein is het oudere broertje van de
Grabbel, voor jongeren van 12 tot 15 jaar.
Wanneer
• maandag 4 juli t.e.m. vrijdag
12 augustus 2022 van 9u tot 16u
• opvang vanaf 7u45 tot 17u30

• Daginschrijvingen worden slechts in
uiterst beperkte mate doorgevoerd.
Enkel op voorwaarde dat er nog
plaats is.

Waar
verzamelpunt in de STiP Linden

Prijs
• Grabbel op het Plein - 8 euro/dag
op woensdag is de prijs afhankelijk
van de geplande uitstap
• Swap op het Plein - variabele
deelnameprijs/dag

Inschrijven
• vanaf maandag 25 april 2022, 12u via
www.lubbeek.be/online-inschrijven
• Tijdens de werking kan je nog voor
een bepaalde dag of activiteit online
inschrijven tot ten laatste 9u van de
dag voordien.

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

L-Kids - Kinderopvang

Sportweken

Wanneer
• tijdens schoolvrije- en vakantiedagen van 7u tot 19u
• de opvang is gesloten tijdens de
kerstvakantie

Prijs
www.lubbeek.be

Waar
opvanglocatie in Lubbeek,
Dorpsstraat 2B

Contact
• tel. 016 25 66 98
• ibo.lkids@lubbeek.be

Wanneer
• paassportweek: maandag 11 t.e.m.
vrijdag 15 april 2022
• zomersportweek: maandag 22 t.e.m.
vrijdag 26 augustus 2022
• telkens van 9u tot 16
• opvang van 8u tot 17u

Kleuters en lagere schoolkinderen.

Inschrijven
www.lubbeek.be/online-inschrijven

Zomerschool
Lagere schoolkinderen.
Er wordt een gevarieerd programma van wiskunde, taal, STEM, cultuur, sport en
spel aangeboden.
Wanneer
maandag 8 t.e.m. vrijdag 19 augustus
2022 van 8u30 tot 16u30
Waar
SCHOOL3212 en buitenschoolse
opvang in Pellenberg

2022

Kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar.
3 leeftijdsgroepen: kampen voor kleuters, lagere school en SWAP.

Waar
sporthal Lubbeek
Inschrijven
• www.lubbeek.be/online-inschrijven
• Pasen - reeds gestart
• zomer - start op donderdag
21 april 2022 om 18u30

Prijs
vanaf 65 euro
Contact
• tel. 016 47 97 23
• sport@lubbeek.be
Extra tiener sportdagen
• 3 maart 2022, klimmen
en lasershoot, Leuven
• 1 juli 2022, watersportdag
De Nekker, Mechelen
• 2 november 2022
ski en snowboard, Peer
• kerstperiode 2022
VR en dirtbike, Mechelen

Inschrijven
• www.lubbeek.be/online-inschrijven
• het aantal plaatsen is beperkt
• je schrijft in voor de hele periode
Contact
zomerschool@lubbeek.be

Prijs
gratis

#vakantie2022inLubbeek

