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Algemene gegevens van de vzw  
 

Maatschappelijke zetel – administratief adres  

Sjoeboe! vzw  

Watervliegpleinstraat 14  

8450 Bredene 

Verantwoordelijke kampen/ stages  

Kevin Flander  

Voorzitter + eindverantwoordelijke 

0484/72.90.05 

Kampadres  

Sjoeboe! vzw  

Breendonklaan 2a 

8450 Bredene  
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Huishoudelijk reglement? Intern reglement? Sjoeboegids?  
 

De nieuwe wetgeving voor VZW’s noemt het huishoudelijk reglement voortaan ‘intern reglement’. Bij Sjoeboe vindt u dit ook, maar wij noemen hem onze 

Sjoeboegids.  
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Onze doelgroep  
 

Uiteraard vinden we beweging bij alle kinderen erg belangrijk! We streven naar een kwalitatieve begeleiding van elk kind dat bij Sjoeboe terechtkomt. 

Daarom verdelen we de kinderen in verschillende groepen. Deze vind je hieronder.  

Peuters  

Onze educatief begeleiders begeleiden uw peuter op weg naar onze kleuterkampen. Omdat deze jonge kinderen een andere speelse benadering nodig 

hebben, richten we ons op peuterkampen voor deze jonge kinderen.  

Zij zijn 2,5 tot 3 jaar en zijn bij voorkeur zindelijk. Een ongelukje kan uiteraard wel!  

Kleuters  

Kleuters zijn bij ons welkom van 3 tot 6 jaar. Ook hen begeleiden we op een speelse, maar professionele manier. Onze educatief begeleiders worden hierop 

getraind. Kinderen moeten hierbij wel zindelijk zijn.  

Oudere kinderen  

We richten ons op verschillende bewegingsstages voor deze groep kinderen. Zo is er nu een dansstage voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Bewegingsstages 

zijn geen kampen, en worden dus in lesverband gegeven (wekelijkse lessen).  



 
 

6 

Periodes  
 

Kampen  

Onze peuter- en kleuterkampen vinden tijdens de krokus-, paas- en herfstvakantie plaats. Deze kampen worden steeds binnen een bepaald thema gegeven. 

We houden u op de hoogte aan de hand van een nieuwbrief die ten laatste 1 week voor aanvang van het kamp wordt meegedeeld via mail.  

De deuren gaan open om 8.30 uur. U kunt uw kind tot 9 uur brengen, daarna beginnen wij met onze dag.  

Er is echter ook een gratis vooropvang vanaf 7 uur.  

Onze dag eindigt om 12 uur (peuters) en om 17 uur (kleuters). Er is dan ook gratis avondopvang voorzien tot 19 uur.  

           

Bewegingsstages 

Onze bewegingsstages gaan door op woensdagnamiddag of in het weekend (zaterdag of zondag). Dit is afhankelijk van de bewegingsstage. De exacte uren 

vindt u op onze website en worden op voorhand gecommuniceerd aan de betrokken leden en hun ouders.  
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Inschrijvingen  
 

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor een kamp/ stage? 

Het inschrijven gebeurt enkele maanden voordien tot een week voor aanvang van het kamp. Vanaf dat de inschrijvingen voor een bepaalde kampperiode 

online staan, plaatsen we een bericht op onze Facebookpagina. Vanaf dat moment kunt u uw kind inschrijven.  

Voor bewegingsstages kunt u uw kind altijd inschrijven. Ook al is deze stage al begonnen. In samenspraak met de eindverantwoordelijke wordt – eventueel 

– een verminderd inschrijfgeld gevraagd.  

 

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?  

Alle informatie over ons kampaanbod of de bewegingsstages vindt u op onze website (www.sjoeboe.be).  

Indien u informatie wenst over een kamp/ stage selecteert u ‘Info en inschrijvingen’. Daarna klikt u op de juiste leeftijd. Tot slot ziet u de algemene info over 

het kamp/ de stage en kunt u uw kind inschrijven. U klikt op de link bij inschrijving en vult alle inschrijvingsvelden correct in. Na afloop ontvangt u van ons – 

uiterlijk 48 uur na inschrijving – een mail met de factuur en bevestiging van de inschrijving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjoeboe.be/
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Kosten  
 

Peuters  

Een kampweek bij ons voor uw peuter bedraagt 35 euro. Hierin zitten volgende zaken:  

• Professionele begeleiding  

• Kampsjaaltje  

• Tien – uurtje  

• Verzekering  

• Activiteiten  

• Uitstap (indien gepland)  

 

Kleuters  

Een kampweek bij ons voor uw kleuter bedraagt 50 euro. Hierin zitten volgende zaken:  

• Professionele begeleiding  

• Kampsjaaltje  

• Tien – uurtje  

• Verse soep  

• Dessert na middagmaal  

• Vier – uurtje  

• Verzekering  

• Activiteiten  

• Uitstap (indien gepland)  
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Dansstage  

Een dansstage bij ons voor uw zoon/ dochter bedraagt 53 euro. Hierin zitten volgende zaken  

• Professionele begeleiding  

• T-shirt  

• Water  

• Verzekering  

 

Andere bewegingsstages 

Momenteel zijn er geen andere stages gepland. Andere stages kunnen we steeds op onze website en Facebookpagina publiceren. Houd onze website/ 

Facebookpagina goed in de gaten.  
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Kampdagindeling / lesindeling  
 

Kampdag  

Tijd – uur    Omschrijving  

07.00 – 09.00 uur   Gratis vooropvang  

08.30 – 09.00 uur   Inschrijf- / aanmeldmoment kamp  

09.00 – 09.15 uur   Onthaal + inleiding dag  

09.15 – 10.15 uur   Activiteit 1  

10.15 – 10.45 uur   Pauze + tienuurtje  

10.45 – 11.45 uur   Activiteit 2  

11.45 – 12.00 uur   Afsluiten ochtend + einde dag peuters  

12.00 – 13.00 uur   Middagpauze  

13.00 – 13.15 uur   Inleiding middag  

13.15 – 14.15 uur   Activiteit 3  

14.15 – 15.15 uur   Activiteit 4  

15.15 – 15.45 uur   Pauze + vieruurtje  

15.45 – 16.45 uur   Activiteit 5  

16.45 – 17.00 uur   Afsluiten dag  

17.00 uur    Einde dag  

17.00 – 19.00 uur   Gratis avondopvang  

Tijdens sommige kampen kunnen we ook op uitstap gaan met de kinderen. Dat wordt in de nieuwsbrief voor dat bepaalde kamp meegedeeld. Dit is niet van 

toepassing voor alle kampen.  
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Lesindeling  

Alle bewegingsstages duren 1 uur en kennen een eigen indeling van uren. De docenten die lesgeven krijgen de vrijheid om deze uren in te vullen hoe ze dat 

zelf als ‘aangenaam’ ervaren. Hier leggen we niets op. Enkel de kwaliteit van de lessen blijven we bewaken.  
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Verzekering  
 

Burgerlijke aansprakelijkheid:  

Indien uw kind per abuis iets vernield, zullen wij de verzekering aanspreken en de verzekeringspapieren in orde maken. Indien uw kind opzettelijk iets 

vernield, zullen de ouders zelf verantwoordelijk zijn en betalen zij de kosten. Brillen die gebroken zijn, behoren niet tot deze verzekering. De ouders zijn hier 

zelf verantwoordelijk voor. Onze kampen kunnen tevens ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de materiële schade toegebracht aan de bezittingen die 

de kinderen meebrengen van buiten het kamp/ stage. We vragen daarnaast ook om geen gsm’s en andere multimedia of verzamelobjecten mee te brengen 

naar onze kampen.  

Lichamelijke ongevallen:  

Tijdens het kamp is uw kind verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Wanneer uw kind een lichamelijk ongeval had zal de spoedarts geraadpleegd worden. 

Het welzijn van de kinderen gaat bij ons voor! Daarnaast zullen wij de ouders contacteren. 
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Foto’s  
 

Tijdens onze kampen/ stages zullen foto’s genomen worden. Deze foto’s zullen uitsluitend voor onze kampdoeleinden gebruikt worden (website, Facebook, 

reclame, …). Indien u dit niet wenst, laat u dit weten aan de verantwoordelijke van het kamp.  

Daarnaast zullen de foto’s die genomen worden op het kamp op onze Facebookpagina gezet worden. Op die manier kunt u de foto’s van uw kleine kapoen 

bekijken, raadplegen en indien u dat wenst downloaden. 

 

Afspraken  
 

Opvang:  

Tijdens het kamp kunt u uw kind vanaf 7.00 uur naar onze gratis vooropvang brengen. Op die manier kunnen we ouders een handje helpen die vroeg 

beginnen werken. Ook na onze kampen kunnen de kinderen gratis gebruikmaken van het avondkamp tot 19.00 uur. 

Wat brengen we NIET mee:  

• Gsm, tablets, IPod of andere multimediaspullen;  

• Speelgoed van thuis;  

• Andere materialen die niet op onze kampen/ stages horen. 

Wat brengen we WEL mee:  

• Reservekledij (enkel peuters en kleuters);  

• Lunchpakket (enkel voor kampen);  

• Bij warme periodes zonnecrème (enkel voor kampen);  

• Drank (liefst water, maar andere drankjes mogen ook!). 
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Kamp vroeger verlaten 

Het kan niet de bedoeling zijn dat ouders hun kind(eren) te pas en te onpas komen ophalen. Uiteraard zou het kunnen dat dit nodig is. daarom is het 

belangrijk om dit vooraf te melden aan de hoofdbegeleider of de eindverantwoordelijke. In samenspraak kan dit uiteraard wel.  

Indien dit niet afgesproken werd, kunnen we uw kind niet meegeven tot 17.00 uur.  

Verloren voorwerpen  
 

Wij vragen u alle kledij en materialen van uw kind te 

naamtekenen om verloren voorwerpen tegen te gaan. Toch 

kan het gebeuren dat uw kleine kapoen ‘iets’ vergeet. 

Daarom leggen wij op het einde van onze kampdag alle 

verloren materialen op een tafel bij de ingang van de zaal. 

Mogen wij vragen deze materialen dan te bekijken en mee 

te nemen indien dat van uw kind is?  

Na het kamp (na vrijdagavond) worden alle materialen die 

nog achtergebleven zijn geschonken aan een inzamelbedrijf. 

Daarna kunt u de spullen niet meer terugkrijgen. 
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Automatische akkoordverklaring  
 

Bij inschrijving verwijzen we nog even naar dit intern reglement. Indien u uw kind inschrijft, gaat u automatisch akkoord met dit intern reglement. 

 


