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Vakantieaanbod zomervakantie 2020  
wegwijzer opvang schoolgaande kinderen – 10  juni 2020 

 
Deze zomer is anders door het coronavirus.  Het aanbod wordt georganiseerd volgens de richtlijnen 
van de veiligheidsraad.    

• Een plaats reserveren is nodig want de plaatsen zijn beperkt (bubbels/groepen van maximum 50 
kinderen en begeleiders)   

• Informeer je ouders op tijd.   
Hieronder vind je een overzicht van het aanbod in Roeselare, met belangrijke info rond reserveren en 
vrije plaatsen.   

 

Vrije tijd 

Aanbod Stad Roeselare  - https://zapper.roeselare.be/ 

Speelpleinwerking  

• Op verschillende locaties:  Kerelsplein/Acaciaschool (1/7 tem 28/8) – Vrije centrumschool 
Zuidstraat (juli),  Burgerschool (augustus),  Oekene (1-10/7), Beitem (6-17/7)  

• Vanaf de leeftijd van 3 jaar tot 15 jaar (aparte tienerwerking vanaf geboortejaar 2007 in ‘De 
vriendschap’ (oude bibliotheek) op de OLV-markt. 

BELANGRIJKE VERANDERINGEN 

• Het is nodig om vooraf je plaats te reserveren.   Dit kan vanaf 15 juni om 19u via 
https://zapper.roeselare.be/ (je hebt een profiel/login nodig) of door te bellen op 051 26 24 00 
(Vrijetijdspunt).  Je inschrijving is pas definitief na betaling.   

• Op de dag zelf inschrijven en betalen is dit jaar niet mogelijk. 

• Inschrijven kan enkel per week, meteen voor een volledige week (ma tot vr) en voor volle dagen.  
Kinderen brengen vóór 9u en ophalen vanaf 16u.  Er is opvang vanaf 7u30 tot 17u30.   

• Vroeg (vanaf 6u45) of laat (tot 18u30) opvang nodig, schrijf je in voor bubbel op het Kerelsplein. 

• Je schrijft in en betaalt voor de volledige week, ook als je kind niet elke dag van de week gaat. 

• Er is dit jaar geen busvervoer, er zijn ook geen uitstappen. 

• Na 15/6 (inschrijfdatum) kan je informeren naar vrije plaatsen bij het Vrijetijdspunt. 
 

Sport- en spelkampen (zonder overnachting) 

• Wie ingeschreven is, kreeg informatie over de veranderingen (bv. andere locatie) 

• Alle plaatsen zijn volzet.  Uitzondering:   Op de kampen voor tieners (vanaf 10 jaar) zijn er nog 
enkele plaatsjes vrij en ook op het G-sportkamp (kinderen met beperking).   Informeer bij het 
Vrijetijdspunt. 
 

Vakantiewerking voor kinderen met een beperking ‘Babbeloe’ - Opstap vzw 

• Locatie en weken:  Stedelijke basisschool De Brug (6/7 tem 14/8) tot 12 jaar en in Opstap, 
Stationsplein vanaf 12 jaar (6/7 tem 14/8).  

• Voor kinderen met een beperking en hun broers en zussen vanaf 5 jaar tem 15 jaar.  

• Wie ingeschreven is, krijgt informatie over de veranderingen. 

• Er is geen busvervoer dit jaar. 

• Nog enkele vrije plaatsen:  informeer via jeugdwerk@vocopstap.be of bel naar Opstap vzw: 051 
20 65 59 
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mailto:jeugdwerk@vocopstap.be%20of%20bel%20naar%20Opstap%20vzw:%20051


2 
 

Zomerschool voor anderstalige kinderen ‘Wiebelweek’  
• Basisschool Ring (10/8 tot 14/8) 

• Voor kinderen uit een Roeselaarse basisschool die thuis geen of weinig Nederlands spreken 
(geboortejaren 2008 tem 2016) 

• Inschrijving via de zorgleerkracht van de school, online via website van Stad Roeselare, via 
brugteam@roeselare.be of via het Vrijetijdspunt 

 

Zomerschool voor anderstalige tieners ‘Zomerspurt’ 
• Locatie in het centrum (17/8 tot 21/8) 

• Voor anderstalige tieners uit het middelbaar onderwijs (12 tot 20 jaar) die in Roeselare wonen of 
in Roeselare naar school gaan. 

• Inschrijving via de school,   online via de website van Stad Roeselare, via brugteam@roeselare.be 
of via het Vrijetijdspunt.   

 

Ander aanbod in Roeselare en de regio 

Sport- en spelkampen (zonder overnachting) 

• Er zijn in Roeselare ook kampen (zonder overnachting) van private organisaties 
www.kampzoeker.be 
Oa. www.sportival.be; www.ideekids.be; www.littleballvillage.be; milakampen.be; … 

• Ook verenigingen (jeugd, sport,…) organiseren kampen voor hun leden, soms zijn ook niet-leden 
welkom (bv. danskamp) 

• Informeer bij de organisator voor eventueel vrije plaatsen. 
 

Kinderopvang  

Aanbod Motena/KIDZ – www.motena.be/kindzorg 
 

• Opvang op verschillende locaties in Roeselare centrum, Rumbeke en Beveren (1/7- 31/8;  
Rumbeke en Beveren zijn gesloten van 21/7 tem 9/8) 

• Kampen ‘Studio KIDZ’ (6/7-10/7 kleuter en lager en 24-28/8 lager) 

• Voor kinderen die al naar school gaan: kleuters (vanaf 2,5 jaar) en lager.   Dit jaar is er geen KIDZ+ 
(kinderen met een beperking) in MPI Sterrebos.    

• Inschrijven kan via sms op 12 juni.   Informeer je vooraf bij KIDZ 051 80 53 00 (voormiddag) 

• Informeer naar vrije plaatsen via kidz@motena.be  of op 051 80 53 00 (voormiddag) 
 

Ander aanbod in Roeselare – www.kinderopvang.roeselare.be 

Opvang bij onthaalouder of in een kinderdagverblijf 

• Sommige opvanginitiatieven vangen schoolgaande kinderen op (soms in combinatie met de 
opvang van baby’s en peuters) 

• Soms is er een leeftijdsgrens (bv. tot 6 jaar) en soms vangen ze alleen kinderen op die eerder naar 
de opvang gingen.   

• Informeer naar mogelijkheden bij het Infopunt Huis van het Kind – huisvanhetkind@roeselare.be 
 

Opvang bij je thuis door babysitters 

• Babysitters zijn vrijwilligers (vaak jongeren) die bij je thuis op je kind(eren) passen.    Op de 
kinderopvangwijzer vind je de mogelijkheden door ‘oppas/babysitters aan huis’ te selecteren (bij 
‘type opvang’). 
 

https://www.roeselare.be/vrije-tijd/spelen-en-vakantiewerking/activiteiten-voor-kinderen/wiebelweek-nederlands-2020
mailto:brugteam@roeselare.be
https://www.roeselare.be/vrije-tijd/spelen-en-vakantiewerking/activiteiten-voor-tieners/zomerschool-voor-anderstalige
mailto:brugteam@roeselare.be
http://www.motena.be/kindzorg
mailto:kidz@motena.be
http://www.kinderopvang.roeselare.be/
mailto:huisvanhetkind@roeselare.be
https://www.kinderopvangwijzer.be/roeselare/
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www.kinderopvang.roeselare.be : overzicht en info over alle kinderopvanginitiatieven in Roeselare 
(selecteer bij leeftijd ‘2,5 tot 12 jaar) 

 

Korting? 

Komt het gezin in aanmerking voor bepaalde kortingen? 
• Mensen met beperkt budget voor vrije tijd: vrijetijdspas (Stad Roeselare), sociaal tarief (KIDZ),… 
• Gezinskortingen 
• Mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld van speelpleinwerking en kampen terug. 
 
Meer informatie op www.huisvanhetkindroeselare.be  (ga naar financiële en praktische steun) 
 
 

Meer informatie nodig? 

Vrijetijdspunt - zapperaanbod 
Van maandag tot zondag open van 10u tot 17u 
Polenplein 15, Roeselare 
051 26 24 00 
vrijetijd@roeselare.be 
 
Infopunt Huis van het Kind Roeselare – opvangaanbod  
Enkel op afspraak: afspraken mogelijk op mavm, wonm, vrvm 
Gasthuisstraat 10, Roeselare 
Mail of bel voor een afspraak 
051 80 59 00 
huisvanhetkind@roeselare.be 

 

 

http://www.kinderopvang.roeselare.be/
http://www.huisvanhetkindroeselare.be/
mailto:vrijetijd@roeselare.be
mailto:huisvanhetkind@roeselare.be

