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WIE?

PRAKTISCH

• Voor 20 kinderen van 6 tot 13 jaar (geboortejaar 2005-2012) met autisme (ASS) en een
normale intelligentie.
• Voor kinderen die enkel gebruik maken van
RTH ondersteuning.

• Prijs kampweek = 48,75 euro
• RTH registratie dagopvang = 0,087 punten per
dag = 5,13 euro per dag
• RTH registratie voor/na-opvang = 0,087
punten per dag = 5,13 euro per dag
☛☛Mogen we u vragen om tijdens het kennismakingsgesprek door te geven welke
dagen u effectief wenst te genieten van
voor/na-opvang. Deze zullen dan mee in
rekening genomen worden.
Wijzigingen nadien zijn niet mogelijk.
• Er worden geen extra’s aangerekend voor
materiaal of activiteiten.
• Kinderen brengen zelf een lunchpakket, drankje, koek of stukje fruit mee.
• Eens de kinderen ingeschreven zijn zal een
thuisbegeleider contact opnemen voor
een kennismakingsgesprek aan huis
(RTH registratie = 0,235 punten)
• Fiscaal attest mogelijk voor jongeren
t/m 11 jaar (wordt bezorgd in juni 2019)

WANNEER?
• Van 23 juli tot 27 juli 2018

HOE ZIET EEN DAG ER UIT?
• Vooropvang vanaf 8u.
• De activiteiten lopen van 9u tot 16u30.
• Na-opvang tot 17u30.

ONS MOTTO: ‘DE KINDEREN EEN
FIJNE TIJD LATEN BELEVEN!’
WAAR?
• De Vinderij, Bleekmeersstraat 17a, 9160
Lokeren
• We verzamelen op de speelplaats van de
“Blauwe parel” .

WIE ZIJN WIJ?
• Wij zijn een team van enthousiaste professionele begeleiders. Sommigen van ons werken
als opvoeder bij MFC De Hagewinde (Lokeren),
anderen als thuisbegeleidsters binnen de
kinderwerking van Tanderuis vzw, thuis in
autisme.
• In de kampweek worden wij ook bijgestaan
door enkele fijne vrijwilligers.

JE KIND INSCHRIJVEN
• Graag inschrijven voor 1 april 2018.
• Inschrijven kan via het jaarprogramma van
Tanderuis vzw door op de knop inschrijving te
klikken:
www.tanderuis.be/inschrijven/SplASSChkw/
• Meer info bij:
splasschkw@thuisbegeleidingautisme.be
• Je inschrijving is pas definitief na betaling op
het rekeningnummer BE98 7370 3501 2393
met mededeling : SplASSch Kinderwerking +
naam en voornaam van je kind
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