
Dinsdag 13 okt Huiswerk - 1e, 2e, 3e lj 15u30 17u

Woensdag 14 okt Cinema - 6 tot 8 jaar 13u30 17u   3,00 € 
Afhankelijk van het filmprogramma kunnen de uren nog wijzigen. Dan laat ik iets weten.  Inschrijven 

bij Zymcke

Donderdag 15 okt Huiswerkbegeleiding - 4e, 5e, 6e lj 15u30 17u

Zaterdag 17 okt
Kinderuniversiteit (Leuven) - 5e 

en 6e lj
11u45 18u30 Inschrijven bij Zymcke. Buzzypas meenemen als je die hebt. 

Dinsdag 20 okt Huiswerkbegeleiding - 1e, 2e, 3e lj 15u30 17u

Woensdag 21 okt Omnisport De Plaon - 9 tot 11j 13u 17u € 1,50 Buzzypas meenemen of €1 voor de bus. Inschrijven bij Zymcke. 

Donderdag 22 okt huiswerkbegeleiding - 4e, 5e, 6e lj 15u30 17u

Vrijdag 23 okt Leerrijk hoekenspel - 6 tot 8 jaar 16u30 18u30 Activiteit door Fatima, Sakina, Lina, Dina en Ikram. Gelieve in te schrijven bij Zymcke. 

Dinsdag 27 okt Huiswerk - 1e, 2e en 3e lj 15u30 17u

Woensdag 28 okt Cinema - 9 tot 11 jaar 13u30 17u   3,00 € 
Afhankelijk van het filmprogramma kunnen de uren nog wijzigen. Dan laat ik iets weten.  Inschrijven 

bij Zymcke

Donderdag 29 okt Huiswerk - 4e, 5e en 6e lj 15u30 17u

Vrijdag 30 okt / Vrije dag Zymcke
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Sinds woensdag 14 oktober geldt voor het jeugdwerk ‘code oranje’. Dit betekent:

-          We gaan zoveel mogelijk buiten activiteiten houden. Regent het? Dan gaat er geen 

activiteit door. 

-          De kinderwerking is opgesplitst in 2 bubbels voor de activiteiten en huiswerk. 

-          Ouders en +12 broers/zussen dragen steeds een mondmasker bij het brengen/ophalen 

én behouden afstand van de begeleiding/andere kinderen. 
-          Ben je ziek? Voel je je niet zo goed? Hoest je een beetje? Ben je moe? Kom dan niet naar 

buiten en naar de activiteiten. 
-          Moet jij of iemand in je gezin worden getest omwille van corona? Kom dan zeker niet 

naar de activiteit. Want je moet in quarantaine. Dat betekent dat je niet uit je huis mag 

komen zolang je niet weet of de test positief of negatief is. Is de test negatief? Dan mag je 

naar de activiteit komen. Is de test positief? Dan moet je goed luisteren naar je dokter. 

Waarschijnlijk moet je dan enkele dagen in je huis blijven. 
-          Kwam je naar de activiteit, maar voel je je in de 2 dagen erna niet goed en moet je getest 

worden? Verwittig dan meteen de jeugdwerker. 


