
Octopus Sint-Katelijne-Waver
start: 05/08 EINDE: 09/08
elke dag van 9-16u
opvang van 8-18u

kleuterspeelweek sprookjesbos



Jonge Helden

sprookjesbos

Jonge Helden zijn de toekomst. Ze ontdekken en experimenteren, staan op 
een podium, voeren wetenschappelijke proefjes uit, gaan op avontuur of 
ontdekkingsreis! Jonge Helden bouwen ook omgekeerde kampen, leven als 
een indiaan of dromen in stilte weg. Jonge Helden ontdekken samen wat ze 
kunnen, durven en willen. 
En jij bent er één van!

Jonge Helden bestaan in alle maten, soorten en gewichten. 
Onze Ontdekkingsreizigers hebben waanzinnig veel interesses en willen 
vooral dingen bijleren. Voor onze Dromenmakers kan alles, en als het niet 
kan, dan maken zij het toch! 
Avonturiers trekken hun stoutste schoenen aan en verzinnen voor alles een 
oplossing. Verveling staat niet in hun woordenboek.  
Kunstenaars stropen hun mouwen op en brengen dingen tot leven, met verf, 
met klei, met blaadjes of met oorstokjes… geen voorwerp blijft gespaard. 
En zie je ergens een podium of een spotlight? Pas dan maar op voor onze Ex-
pressionisten. Ze blazen je van tafel met hun talent als toneelspeler, danser, 
muzikant, of zanger.

Welkom in de wondere wereld van Jonge Helden!

Er was eens… een sprookjesbos! Je kent vast ook wel de bewoners van dit 
magische bos en de verhalen die over hen verteld worden. Maar kloppen 
deze verhalen wel? Stel je eens voor dat de wolf eigenlijk heel lief is, Pinok-
kio altijd de waarheid spreekt en die knappe lieve prinses in werkelijkheid 
een verwend nest is? Wij gaan op ontdekkingstocht in het sprookjesbos en 
leren de bewoners echt kennen.



Praktische info
Alle Jonge Helden-speelweken starten elke dag om 9u.  
Vanaf 8u is er wel iedere dag een inloopactiviteit voorzien. Je bent dus wel-
kom tussen 8u en 9u. Met persoonlijke vragen of bezorgdheden kan je dan 
ook terecht bij de hoofdanimator.

Het slot van de dag is voorzien om 16u. Tussen 16u en 18u is er telkens ook 
nog een uitloopactiviteit. Vertrekken kan dus voor iedereen tussen 16u en 
18u.

Op vrijdag sluiten we de week af met een toonmomentje voor ouders en/
of grootouders. Om 16 uur zijn jullie welkom voor een spetterend slot. Wat 
dit juist is, bepalen jullie kinderen deze week zelf, spannend!

Deze speelweek breng je zelf een lunchpakket mee voor ‘s middags. Wij 
zorgen voor een lekker elfuurtje en vieruurtje voor iedereen. Ook water zal 
de hele dag beschikbaar zijn. Wil je graag iets anders drinken, dan mag je 
dat ook zelf meebrengen.

Je kindje gaat op een speelweek, hou de outfit sportief en sober. Laat mooie 
kleren best thuis, want van spelen word je wel eens vuil. Kleuters hebben 
ook al eens een ongelukje, geef dus zeker een setje reservekledij mee. Pas 
de kledij van je kindje aan aan het weer. Bij slecht weer graag een truitje en 
regenjas aandoen of meegeven, bij goed weer een zonnepet en zonnecrè-
me.

Wil je kind zich graag verkleden in het thema van de speelweek, dan moe-
digen wij dat enkel aan. Niets zo leuk als een groep verklede kinderen!

Voorzie alle spullen, inclusief de rugzak, van de naam van je kindje. Wan-
neer de verloren voorwerpen dan op het einde uitgedeeld worden, komen 
deze sneller terecht.



een super leuke dag uit een 
jonge helden-speelweek

08u00-09u00: Onthaal en inloopactiviteit

09u00: Start dagactiviteiten

10u30: Wij voorzien een tussendoortje

12u30: Van spelen krijg je honger! Jullie mogen jullie lunchpakketje 
bovenhalen

14u00: We vliegen er weer stevig in

15u30: Wij voorzien een tussendoortje

16u00: Einde dagactiviteiten

16u00-18u00: Uitloopactiviteit

Checklist
• Gemakkelijke kledij die vuil mag worden

• Reservekledij

• Regenjas of zonnepet en zonnecreme

• Lunchpakket

• Verkleedkleren

• Alles gelabeld 



verzekering
Jonge Helden is onder Crefi vzw verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijk-
heid en lichamelijke ongevallen. Wanneer een vrijwilliger/deelnemer echter 
zelf schade aanricht aan een andere vrijwilliger/deelnemer of aan een ge-
bouw, is dit niet verzekerd.  
Dit wordt gedragen door de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheidsverze-
kering (eigen familiale verzekering).

Jonge Helden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor  eventueel verlies, 
schade of diefstal van persoonlijke zaken.  Geef dus geen waardevolle zaken 
zoals dure kledij, juwelen, GSM’s of dergelijke mee.

contact
VRAGEN: 
Met vragen kan je steeds terecht bij het hoofdkwartier (HQ): 
telefonisch van 09u-12.30u en van 13.30u-17u:  
Kampen & speelweken 016 66 43 70  
via mail: Info@jongehelden.be  
adres: Vital Decosterstraat 84 - 3000 Leuven  
 
NOODNUMMER (ook NA kantooruren, in uiterste nood)  
016 66 43 71  
 
VERLOREN VOORWERPEN: 
Stuur een mail naar info@jongehelden.be

MUTUALITEIT
Bewijzen van deelname om een terugbetaling aan te vragen bij je mutuali-
teit, kan je na afloop van de speelweek terug vinden via je account op onze 
inschrijvingssite. Deze kan je downloaden via inschrijven.jongehelden.be. Ga 
via ‘mijn profiel’ naar ‘historiek en overzichten’, selecteer ‘mijn activiteiten’ 
en download onderaan de pagina de gewenste attesten.



de locatie

waar ligt De Octopus?

Basisschool De Octopus 
Deze basisschool in een gezellige straat is niet alleen tijdens het schooljaar 
een plek vol plezier. Ook tijdens de vakantie kan je er terecht voor een Jonge 
Helden-speelweek. We kunnen er volop ravotten op de speelplaats, afgeslo-
ten van het verkeer. 

Boterhammetjes eten kan in de grote eetzaal en natuurlijk is er ook binnen-
ruimte voorzien om creatief bezig te zijn tijdens regenweer. Bovendien hoe-
ven we maar de straat over te steken om knotsgekke avonturen te beleven te 
midden van het groen.’

Clemenceaustraat 115
2860 Sint-Katelijne-Waver

Aangezien het hier over een lokale speelweek gaat, raden wij iedereen aan zoveel mogelijk 
met de fiets te komen. Kom je toch met de wagen, dan kan je in de buurt van de school 
parkeren. In de directe omgeving van de school hangen we wegwijzers op van Jonge Hel-
den.


