Waar en wanneer vind je ons?
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Mortierstraat - Nieuw!

Jeugdlokalen Mortierstraat
Mortierstraat 31 - 8000 Brugge
Open: 07u30 - 18u00
3 t.e.m. 12 jaar | Paasvakantie

SPEELPLEINWERKING

Triangel

Stedelijke Basisschool ‘Triangel’
Diksmuidse Heerweg 159 – 8200 Sint-Andries
Open: 07u30 – 18u00
3 t.e.m. 12 jaar | Krokus- en paasvakantie

Koude Keuken

Jeugdlokalen ‘Koude Keuken’
Fazantlaan – 8200 Sint-Andries
Open: 07u30 – 18u00
4 t.e.m. 12 jaar | Krokus- en paasvakantie

Zandberg		

Jeugdlokalen ‘De Zandberg’
Zandberg – 8310 Assebroek
Open: 07u30 – 18u00
Tot 07u30 en na 18u00 is er mogelijkheid tot opvang
in ‘t Ravotterke. Deze opvang is apart te betalen!
4 t.e.m. 12 jaar | Krokus- en paasvakantie

Flapuit

Stedelijke Basisschool Flapuit - Afdeling A
Rijselstraat 71– 8200 Sint-Michiels
Open: 07u30 – 18u00
3 t.e.m. 12 jaar | Paasvakantie

Regenboog

Voormalige school ‘De Regenboog’
Scharphoutstraat 42 – 8380 Lissewege
Open: 07u30 – 18u00
4 t.e.m. 12 jaar | Paasvakantie

Speelpleinwerking De Spetter
Gistelse Steenweg 463
8200 Brugge
info@despetter.be | www.despetter.be
050/71.09.30 | 0479/78.24.34

Spetteren?!

Tijdens de krokus- en paasvakantie opent Speelpleinwerking De Spetter opnieuw zijn deuren op
verschillende locaties in Brugge. Enthousiaste
monitoren staan klaar om er samen met jullie
een spetterende vakantie van te maken. Iedereen
vanaf 3 t.e.m. 12 jaar is steeds welkom bij ons. Tot
op het plein, we zien je daar!

Krokus: ‘De Gigantische Robotinvasie!’

Jack wordt plots wakker door een hevige knal. In de verte
ziet hij de enorme ‘Watt-toren’ instorten. Plots rent Jacks
beste vriend, Robot DX-15, de kamer binnen. “We moeten nu
vluchten, de andere robots willen de macht overnemen!”
Jack en DX-15 haasten zich naar buiten, maar dan bedenkt
Jack: “Het boek”! Hij holt naar de kast en neemt het boek mee
dat al eeuwen in het bezit van zijn familie is. Het geheime
dagboek van zijn opa, de beroemde uitvinder James watt...
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(c) Groening

Pasen: ‘Art D’Eco’

Leonardo eet, slaapt en plant zich voort. Maar hij
heeft tijd over. En dus denkt hij na, maakt grote
tekeningen over zijn wilde ideeën en begint vanalles
in elkaar te knutselen. Hij probeert te ‘Kulturen’
met grote ‘K’ en zijn ecologische voetafdruk zo laag
mogelijk te krijgen.
Zijn grote droom is wereldberoemd te worden met zijn
werken, op een ecologische manier. Help jij hem hierbij?

Weetjes
Dagplanning

Vooropvang
Voormiddag
Lunch 		
Namiddag		
Naopvang		

07u30 - 09u00
09u00 - 12u00
12u00 - 13u00
13u00 - 17u00
17u00 - 18u00
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Dit nemen jullie zelf mee, liefst in een boterhammendoos.
Om 10u00 en 16u00 krijgen jullie een koekje
en drankje. Op Dinsdag en donderdag komt
‘Benny de bananenboom’ met een stukje fruit.
Opgelet! maandag 9 april zijn onze pleinen
gesloten.
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Lunch

Tussendoortjes
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Goe spelen

Omdat we bij De Spetter ‘goe spelen’,
kunnen jouw kleren vuil worden. Neem
dus altijd extra kleren mee.

Wat kost het?

Halve dag Spetteren:
Volledige dag Spetteren:

€3
€6

