VRIJETIJDSAANBOD 2021-2022 - Centrum
Vzw BKO Genk Oost verzorgt een aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen die in de lange
opvang verblijven tijdens het schooljaar. De begeleiding van de opvang haalt de deelnemers op
aan de school, brengt ze naar hun activiteit en haalt ze eventueel daar ook weer op om ze weer
mee te nemen naar de opvang.
Een aantal van deze activiteiten verzorgen we zelf en zijn gratis; andere activiteiten worden
georganiseerd in samenwerking met de Genkse Academie Ga voor Kunst tegen het gebruikelijke
tarief van de Academie. Voor sommige deelnemers (recht op verhoogde tegemoetkoming via
het ziekenfonds) is de toegangsprijs slecht 10 euro voor een schooljaar.
BELANGRIJK: deelname aan het vrijetijdsaanbod kan alleen als er voor je kind in de centrale
opvang een plaats gereserveerd is.
HET AANBOD
-

BEELDENDE VORMING (Ga voor Beeldende Kunst en Media)
Graad 1: 6 tot 9 jaar
Wanneer: woensdag van 15.30 tot 17.10 uur
Graad 2: 8 tot 11 jaar
Wanneer: woensdag 13.20 tot 15.00 uur
Locatie: Genk-Centrum (Stadhuis)

-

MUZIEK (Ga voor Muziek, Woord en Dans)
Notenleer graad 2.1 - vanaf 8jaar (of 3de leerjaar)
Wanneer: Maandag en woensdag van 17.30 tot 18.30 uur OF
Maandag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur OF
Dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur (en zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur)
Notenleer graad 2.2 – kinderen die 2.1 al volgden
Wanneer: Woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
Notenleer graad 2.3 – kinderen die 2.2 al volgden
Wanneer: Maandag van 17.00 tot 19.00 uur OF
Woensdag van 17.00 tot 19.00 uur OF
Woensdag van 15.00 tot 17.00 uur OF
Notenleer graad 2.4 – kinderen die 2.3 al volgden
Wanneer: Dinsdag van 16.30 tot 18.30 uur OF
Woensdag van 14.00 tot 16.00 uur OF
Locatie: Genk-Centrum (Stadhuis)

-

WOORD (Ga voor Muziek, Woord en Dans)
Graad 2.1: 8-jarigen (of 3de leerjaar)
Wanneer: Woensdag van 13.00 tot 14.00 uur
Graad 2.2: 9-jarigen
Wanneer: Woensdag van 14.00 tot 15.00 uur
Graad 2.3: 10-jarigen en startende 11-jarigen
Wanneer: Woensdag van 16.00 tot 17.00 uur
Locatie: Genk-Centrum (Stadhuis)

-

DANS (Ga voor Muziek, Woord en Dans)
Kleuterdans: 4- en 5-jarigen
Wanneer: Woensdag van 14.00 tot 15.00 uur
Dansinitiatie: 6- en 7-jarigen (of 1ste en 2de leerjaar)
Wanneer: Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur OF
Woensdag van 13.00 tot 14.00 uur
Locatie: Genk-Centrum (Stadhuis)

-

KIDSACADEMIE (Ga voor Muziek, Woord en Dans)
Groep 1: 6-jarigen (of 1ste leerjaar)
Wanneer: Woensdag van 15.00-16.00 uur
Groep 2: 7-jarigen
Wanneer: Woensdag van 16.00 tot 17.00 uur
Locatie: Genk-Centrum (Stadhuis)

-

-

KUNSTENBAD (GA voor Muziek, Woord en Dans & Ga voor Media)
Groep 1/2: 6- en 7-jarigen of 1ste en 2de leerjaar
Wanneer: Woensdag van 13.00 tot 14.00 uur OF
Woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

-

BAKCLUB (in de opvang – vanaf woensdag 15 september – 15 plaatsen per groep)
Groep 1: 2de- 3de kleuterklas
Wanneer: alle even woensdagen van het schooljaar van 13.00-15.00 uur
Groep 2: 1ste- 6de leerjaar
Wanneer: alle oneven woensdagen van het schooljaar van 13.00-15.00
Kostprijs: opvangprijs (je betaalt enkel de uren van het verblijf in de opvang)

-

MEISJESVOETBAL (in de opvang – vanaf woensdag 15 september – 15 plaatsen)
Meisjes van 5 tot 8 jaar
Wanneer: woensdag van 13.30-14.30 uur
Kostprijs: opvangprijs (je betaalt enkel de uren van het verblijf in de opvang)
Locatie: In de nabijheid van de opvang

-

HUISWERKKLAS (in de opvang – vanaf 13 september – 15 plaatsen) (*)
Groep 1: 1ste- 3de leerjaar
Wanneer: maandag, dinsdag en donderdag van 16.00-16.30 uur
de
Groep 2: 4 - 6de leerjaar
Wanneer: maandag, dinsdag en donderdag van 16.00-17.00 uur
Kostprijs: opvangprijs (je betaalt enkel de uren van het verblijf in de opvang)

Om je kinderen aan dit vrijetijdsaanbod te laten deelnemen, zet je volgende stappen:
1. Je schrijft je kind(eren) in voor:
o het aanbod van Ga voor Kunst via https://www.gavoorkunst.be/inschrijvingen en je
laat ons dat weten via mail naar de.apenstaart@telenet.be: welke richting en welke klas
zal je kind volgen?
en/of
o voor de Bakclub, de huiswerkklas via mail naar de.apenstaart@telenet.be
2. Je schrijft je kind(eren) in voor lange opvang in de Apenstaart via het formulier op
www.deapenstaart.be
Heb je nog vragen? Mail of spring even binnen!

(*) De huiswerkklas biedt geen huiswerkbegeleiding. We zorgen enkel voor een werkruimte en
toezicht, zodat de kinderen in alle rust hun huiswerk kunnen maken. Nazicht van het huiswerk
gebeurt thuis.

