UITNODIGING

21 t.e.m. 24 DECEMBER 2020

DIENST ONDERWIJS & EDUCATIE

Oude Baan 207
3630 Maasmechelen
T 089 76 98 75
M 0474 43 57 15
Elke.Bollen@maasmechelen.be

UITNODIGING

Wil je ondergedompeld worden in de knotsgekke wereld
van het circus? Kom dan zeker naar ons vakantiekamp. We
gaan lachen, spelen, knutselen en geweldige avonturen
beleven.
Jij komt toch ook?
Wanneer? Van maandag 21 december tot en met donderdag 24 december
Voor wie?

Voor kinderen geboren in 2016 en 2017
(1e en 2e kleuterklas)

Hoe laat? Iedere dag van 10u00 tot 15u00 (opvang vanaf 9u30)
Waar?

Zaal Concordia (Oude Baan 205, 3630 MM)

Aantal deelnemers? Max. 20 kinderen
Meebrengen?

Lunchpakket (boterhammen + drank)

Prijs?
45 euro/4 ganse dagen
(9 euro/4 ganse dagen statuut verhoogde tegemoetkoming¹)

Hoe inschrijven?
Online https://maasmechelen.kwandoo.com OF
in het projectencentrum (Oude Baan 207 – 3630 Maasmechelen) iedere werkdag
tussen 9u00 – 12u00 en 14u00 – 16u00

¹Korting op UITPAS activiteiten:
Statuut verhoogde tegemoetkoming: 80% zolang je statuut geldig is. Om van deze korting te kunnen
genieten, dien je eerst langs te komen op de dienst met een attest ‘statuut verhoogde tegemoetkoming’
van het ziekenfonds. Mensen met een korting zijn verplicht om een UITPAS aan € 1 te kopen.
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