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Voorwoord
Beste Zingemnaar,
Beste (groot)ouder,

In 2015 brachten we voor de eerste keer deze vrijetijdsfolder jeugd uit. De folder moest de
informatie uit verschillende andere flyers en promotiemateriaal bundelen zodat je, als ouder,
een beter overzicht had over de verschillende vrijetijdsinitiatieven in de gemeente voor jouw
kinderen. Hoe de folder er in 2019 zal uitzien weten we natuurlijk nog niet, maar dat de
gemeentelijke diensten het vrijetijdsaanbod ook in de toekomst op overzichtelijke wijze aan de
burger zullen willen bekendmaken, is vanzelfsprekend.
Dit najaar passeert de vertelkaravaan opnieuw in Zingem; Meneer Zee en Meneer H gaan samen
met de kinderen op zoek naar sprookjes. De jeugdraad pakt uit met een heus avonturenpark
‘Monkey Island’ waar jouw kinderen eens ongegeneerd de aap mogen uithangen. De
wetenschappers in spe komen dan weer aan hun trekken in de techniekacademie. Ouders die
opvang nodig hebben in de herfst- en kerstvakantie, moeten zeker de informatie van het IBO
Wanneland lezen. En uiteraard is er nog ons vast maar heel populair sportaanbod. Snel verder
lezen en inschrijven is de boodschap!
Gegroet,

Gerrit Depaepe
Schepen van jeugd, cultuur &
bibliotheek & communicatie

Carine Seynaeve
Schepen - OCMW voorzitter
bevoegd voor kinderopvang

Kathelijne Van Betsbrugge
Schepen van sport

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:

Gemeentebestuur Zingem

Opmaak & realisatie:

Mieke Meire

Beeldmateriaal:

eigen materiaal

Programmatie:

dienst vrije tijd-jeugd-informatie,
dienst kinderopvang & bibliotheek
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Voor de meeste activiteiten die in deze vrijetijdsbrochure vermeld staan, moet er ingeschreven worden via
i-School. Voor sommige activiteiten dient er ook onmiddellijk online betaald te worden (sport, kinderatelier,
techniekacademie). De andere activiteiten worden achteraf gefactureerd op basis van aanwezigheid (IBO
Wanneland).

Registratie
Heb je nog geen login en paswoord voor i-School? Dan dien je je eerst te registreren.
1)
Ga naar www.i-school.be/zingem/registreren, idealiter via Google Chrome of Internet Explorer.
2)
Rijksregisternummer van jezelf, je partner en jouw kinderen bij de hand hebben.
3)
Je ontvangt automatisch per e-mail een login en paswoord.

Kalender controleren en inschrijven
We raden ouders ten zeerste aan om enkele dagen vóór het inschrijfmoment de kalender te controleren
en na te gaan of de activiteit waarvoor men wenst in te schrijven, zichtbaar is.
4)
Login via www.i-school.be/login en ga naar ‘kalender’.
5)
Selecteer de persoon waarvoor je wilt inschrijven en ga onderaan het scherm naar de kalender.
Controleer of je de verwachte opvang- en/of vrijetijdsactiviteit in de kalender ziet staan.
6)
Alles ok? Je kan inschrijven vanaf het inschrijfmoment. Zo niet: laat het ons zo snel mogelijk weten.
7)
Vanaf het inschrijfmoment kan je dan inschrijven. De datum van dit inschrijfmoment vind je
terug bij elk van de activiteiten of in het midden van deze folder in de uitneembare kalender.
8)
Om in te schrijven ga je in i-School naar de kalender en hier naar de dag van de activiteit of,
in geval het een meerdaagse activiteit betreft, naar de eerste dag van de activiteit.

Betaling
9)

10)
11)

Bij activiteiten waarvoor onmiddellijk betaald moet worden, verschijnt vanaf de inschrijving
een winkelmandje in de rechterbovenhoek van je scherm. Jouw bestelling blijft dan gedurende
een halfuur in je winkelmandje. Je kan dus verder gaan en nog een andere inschrijving doen. De
inschrijvingen zijn in dit geval pas afgerond na de online betaling, ook al staat de activiteit op
dat moment al in je overzicht van inschrijvingen.
Voor alle andere activiteiten is de inschrijving al voltooid.
Enkele minuten nadat de betaling werd afgerond, zal je een e-mail krijgen ter bevestiging
van de inschrijving. Enkele dagen vóór aanvang van de activiteit, mag je van ons ook een e-mail
verwachten met eventuele nadere praktische informatie.

Annulering - boetes
Soms gebeurt het dat een kind niet langer kan of wilt deelnemen aan een activiteit waarvoor hij/zij is ingeschreven.
In dit geval geldt dat kosteloos annuleren enkel mogelijk is:
- tot vijf (IBO Wanneland: vier) werkdagen vóór aanvang van de activiteit;
- omwille van medische redenen (met doktersattest);
Bij annuleren zal altijd een administratiekost of boete aangerekend worden van
- 5 euro, voor eender welke activiteit waarvoor onmiddellijk online betaald werd
- IBO Wanneland: 3 euro per kind bij laattijdig annuleren, 5 euro per halve dag per kind bij niet opdagen
zonder verwittigen
Een aanvullende boete zal aangerekend worden bij laattijdig afhalen (na 18 u.): 5 euro per begonnen kwartier.
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Herfstsportkamp kleuters
Sportmuts
Samen gaan we op zoek naar de kleinste kaboutertjes van het bos. We leren het bos al spelenderwijs
kennen door allerlei kabouterspelletjes te spelen. Op het einde van de week gaan we allemaal naar huis
met onze zelfgemaakte kaboutermuts.
>> maandag 29 oktober t.e.m. woensdag 31 oktober

!

Inschrijven- beperkte plaatsen!
Zie ook algemene info over registratie, inschrijving en annulering op blz. 4.
• Zingemnaren: vanaf zaterdag 8 september om 9 u.
• Niet-Zingemnaren: vanaf zaterdag 15 september om 9 u.
!! Inschrijven = onmiddellijk online betalen !!

Leeftijd
Van het 1e t.e.m. 3e kleuterklasje. OPGELET! Het kind dient de volle leeftijd van 3 jaar bereikt te hebben
op de eerste dag van het kamp en volledig zindelijk te zijn.

Waar
De gemeentelijke turnzaal, Kruiskensstraat (ingang rechtover Delhaize), Zingem.

Prijs
3 dagen speelplezier: 30 euro of 27 euro vanaf 2e kind uit Zingems gezin voor hetzelfde sportkamp.
Gezinnen die financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen de sportkampen eventueel aan een gratis tarief volgen.
Meer info hierover bij Inge Verschaeve (09 389 68 11) .

Kampuren
Van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.

Opvang
Voor- en naopvang is GRATIS van 8.45 u. tot 9 u. en van 16 u. tot 16.15 u. Maakt u gebruik van de opvang
vanaf 8 u. en/of tot 17 u. dan betaalt u een eenmalige bijdrage van 5 euro voor de volledig duur van het
sportkamp, ongeacht hoe vaak of hoe lang uw kind in de opvang blijft.

Meebrengen
Sportieve kledij, sportschoenen, schilderschortje of verf t-shirt, lunchpakket, enkele tussendoortjes en
voldoende drankjes. Bij zonnig weer kan er buiten gespeeld worden.

5

Sportreeksen september-december
Kleutersport
Kleuters leren op een speelse manier kennismaken met allerlei sporten en spelen.
>> Start op zaterdag 22 september, 14 u. tot 15 u., gemeentelijke turnzaal, 1e t.e.m. 3e kleuter

Kleuterdans
Kleuters leren elke les een nieuw dansje aan op leuke kleutermuziek.
>> Start op zaterdag 22 september, 15 u. tot 16 u., gemeentelijke turnzaal, 1e t.e.m. 3e kleuter

Multimove
Kleuters krijgen een gevarieerd bewegingsprogramma aangeboden, waarin de focus op de algemene
ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Tijdens de lessen komen
de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod (dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen,
roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en
zwaaien). Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele
bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.
Plezierbeleving staat centraal.
>> start op woensdag 19 september,13.30 u. tot 14.30 u., gemeentelijke turnzaal, 2e en 3e kleuter

Dance Mix
Elke les leren kinderen/jongeren een nieuwe dansstijl aan.
>> Start op zaterdag 22 september, 9.30 u. tot 10.30 u., De Griffel, 1e t.e.m. 3e leerjaar
>> Start op zaterdag 22 september, 10.30 u. tot 11.30 u., De Griffel, 4e leerjaar t.e.m. 2e middelbaar

Sportsnack Zingem
Lagere schoolkinderen krijgen elke les een initiatie in een andere sporttak.
>> Start op maandag 17 september,16.30 u. tot 17.30 u., gemeentelijke turnzaal, 1e en 2e leerjaar
>> Start op maandag 17 september,17.30 u. tot 18.30 u., gemeentelijke turnzaal, 3e t.e.m. 6e leerjaar

Sportsnack Ouwegem
Lagere schoolkinderen krijgen elke les een initiatie in een andere sporttak.
>> Start op vrijdag 21 september, 15.30u. tot 16.30u., turnzaal VBS Ouwegem, 1e t.e.m. 6e leerjaar
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Sportreeksen - algemene informatie
Prijs
Elke sportreeks bestaat uit 10 lessen en kost 15 euro. De reeks Multimove en sportsnack Ouwegem bestaat uit
12 lessen en kost 18 euro.
Gezinnen die financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen de sportreeksen eventueel gratis volgen.
Meer info hierover bij Inge Verschaeve (09 389 68 11) .

Waar
Gemeentelijke turnzaal, Kruiskensstraat (ingang rechtover Delhaize), Zingem
De Griffel, Ouwegemesesteenweg 90, Ouwegem
Turnzaal VBS Ouwegem, Molendamstraat 8A, Ouwegem

Meebrengen
sportieve kledij, sportschoenen en eventueel een flesje water

!

Inschrijven- beperkte plaatsen!
Zie ook algemene info over registratie, inschrijving en annulering op blz. 4
• Zingemnaren: vanaf maandag 3 september om 20 u.
• Niet-Zingemnaren: vanaf vrijdag 7 september om 20 u.
Inschrijven kan tot uiterlijk één dag voor aanvang van de sportreeks.
!! Inschrijven = onmiddellijk online betalen !!

Coördinator

Dienst vrije tijd-jeugd-informatie
A. Amelotstraat 53, 9750 Zingem
09 389 01 30
sport@zingem.be
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!NIEUW! sportieGO!

Wil je graag verschillende sporten uitproberen zonder extra verplaatsingen en extra kosten?
Dat kan. Sluit je aan bij SportieGO!
SportieGO! is een nieuwe omnisportclub van Sportievak vzw in samenwerking met de sportdienst Zingem.
O.a. badminton, basketbal, dans, karate, multisport, rope skipping, tafeltennis en voetbal komen in het
schooljaar aan bod.
>> Start op donderdag 13 september, 17 u. - 18 u., gemeentelijke turnzaal, 1e t.e.m. 3e leerjaar

Prijs en inschrijven
Lidmaatschap is 105 euro voor het volledige schooljaar (geen les in de schoolvakanties).
Aansluiten kan via Sportievak vzw, 056 26 44 20 of sportiego@sportievak.be
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Overzicht aanbod jeugd 2018-2019 (uitneembaar, vervolg blz.12)

domein

sport

vervolg
p.12

aanbod

Afrikaanse dansexpressie
bootcamp

badminton
BBB
dansen
fietsen
hengelsport
hengelsport
high intensity interval training

•

doelgroep

•

•

•

18+

Huise

•

locatie

organisator

Voor contactgegevens en meer info: zie online
verenigingengids op www.zingem.be

gemeente

gemeente

BC Zingem

KVLV Huise

gemeente
•

De Vrije Lijnvissers Zingem

De Steenputvissers

•

•

Ouwegem Zingem

•
•

•

Wielertoeristenclub 'Nederig maar Moedig' Huise
•

•
•

•

•

15+

14+

kleuters
lager
tieners jongvol- gezinnen
3-5 jaar onderwijs 12-15 wassenen kinderen
6-11 jaar
jaar (vanaf 16) + ouders
14+
•

•

10+

•
•

MVT De Buddies

MVC De Vaderlander - De Lange

Gezinsbond Ouwegem (in Lozerbos)

gemeente

14+

•
•

gemeente

gemeente

•

joggen

•

•

minivoetbal

•

•
4+

Rijvereniging Sint Jan Baptist Ouwegem

Tennisvriendenkring Zingem

KWB-Falos Volley Zingem

KEO Ouwegem

VCE Huise-Ouwegem

gemeente

•

KSK Zingem

•

•

•

Tafeltennisclub Effect Ouwegem

Gezinsbond Ouwegem (in Lozerbos, vanaf maart)

gemeente

gemeente i.s.m. Sportievak vzw

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Recrean Skippers

•
•

•

•

•

•

•

•

•

minivoetbal
multimove
omnisport (sportsnack)

•

7+

paardensport
sportieGO!

10+

14+

•

ropeskipping
•
tafeltennis

•

start to run

sportkampen

tennis
5+

•

total body workout
voetbal

5+

•

voetbal
volleybal
volleybal
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Eerste les Sportsnack Zingem
Eerste les Sportsnack Zingem

16.30u.-17.30u.

17.30u.-18.30u.

ma 17

Eerste les dance mix
Eerste les dance mix
Eerste les kleutersport
Eerste les kleuterdans

9.30u.-10.30u.

10.30u.-11.30u.

14u.-15u.

15u.-16u.

za 22

Eerste les Sportsnack Ouwegem

15.30u.-16.30u.

vr 21

Eerste les Multimove

13.30 u. - 14.30 u.

woe 19

Inschrijven herfstsportkamp kleuters niet-Zingemnaren

9 u.

Inschrijven techniekacademie 2018-2019

Eerste les sportieGO!

za 15

17 u. - 18 u.

do 13

Inschrijven herfstsportkamp kleuters Zingemnaren

20 u.

9 u.

za 8

Inschrijven alle sportreeksen niet-Zingemnaren

Start gemeentelijk kinderatelier - groep 2

Start gemeentelijk kinderatelier - groep 1

Inschrijven alle sportreeksen Zingemnaren

Inschrijven sporadische woensdagnamiddagopvang oktober

vr 14

20 u.

vr 7

15.35u.-17.15u.

13.35u.-15.15u.

20 u.

ma 3

woe 5

19 u.

za 1

SEPTEMBER

1e – 3e kleuter

1e – 3e kleuter

4e leerjaar t/m 2e middelbaar

1e t/m 3e leerjaar

1e t/m 6e leerjaar

2e en 3e kleuter

3e t/m 6e leerjaar

1e en 2e leerjaar

ouders 3+

ouders 5e en 6e leerjaar

1e t/m 3e leerjaar

ouders 3+

ouders alle

4e – 6e leerjaar

1e – 3e leerjaar

ouders alle

ouders alle

Vrijetijdskalender najaar 2018

13.30 u. - 16 u.

9u.-16u.

19 u.

19 u.

19 u.

19 u.

woe 17

ma 29

do 1

ma 26

11

za 1

ma 10

Inschrijvingen IBO kerstvakantie (niet-inwoner en niet-schoolgaand in Zingem)

Inschrijven sporadische woensdagnamiddagopvang januari

DECEMBER

Inschrijvingen IBO kerstvakantie (inwoner of schoolgaand in Zingem)

Inschrijven sporadische woensdagnamiddagopvang december

NOVEMBER

Eerste dag sportkamp ‘sportmuts’

Eerste les techniekacademie 2018-2019

Inschrijvingen IBO herfstvakantie (niet-inwoner en niet-schoolgaand in Zingem)

Inschrijvingen IBO herfstvakantie (inwoner of schoolgaand in Zingem)

19 u.

19 u.

Inschrijven sporadische woensdagnamiddagopvang november

19 u.

ma 15

ma 1

Monkey Island

13.30 u. - 17 u.

OKTOBER

Monkey Island

10 u. - 12 u.

zo 30

Vertelkaravaan ‘Meneer Zee en meneer H’

10 u.

zo 23

ouders alle

ouders alle

ouders alle

ouders alle

1e - 3e kleuter (3 +)

5e en 6e leerjaar

ouders alle

ouders alle

ouders alle

6 - 15 jaar

kleuters

5+

Vrijetijdskalender najaar 2018

Overzicht aanbod jeugd 2018-2019 (vervolg van p. 9)

domein

sport
(vervolg)

cultuur

jeugd

aanbod

doelgroep

18+

kleuters
lager
tieners jongvol- gezinnen
3-5 jaar onderwijs 12-15 wassenen kinderen
6-11 jaar
jaar 16-30 jaar + ouders
•
•
•
•
18+

wandelen
yoga

•

•

yoga

•

•

•
•

•

zumba
jeugdtheater

muziek/instrumenten

•
•

•

•

•

boeken
kinderatelier beeldende kunst

Huise

•

•

locatie

organisator

Voor contactgegevens en meer info: zie
online verenigingengids op www.zingem.be

Scheldestappers Zingem vzw

KVLV Ouwegem

KVLV Huise

Nieuw Zingems Toneel

Kon. muziekmaatschappij St.-Cecilia

gemeente

•

•

•

Ouwegem Zingem

•
•
•

bibliotheek Zingem

gemeente (zie blz. 13)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

De Jonge Wacht (voorjaar)

gemeente

KSA, Scouts, KLJ

gemeente

•

•

•

Kadooz

•

•

•
•

•

•

•

•

knutselen

•

jeugdbeweging

gemeente (zomervakantie)

•

•

•

•

•

speelpleinwerking

jeugdraad

animatorenwerking

kindernamiddag, daguitstap
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Bibliotheek
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IBO Wanneland
Het OCMW van Zingem richt voor- en naschoolse kinderopvang in voor alle kleuters uit De Bosrank. Dit
vindt plaats in de kinderopvang die aan de gemeentelijke basisschool De Bosrank paalt, beter gekend
onder de naam “IBO Wanneland”. Daarnaast is een uitbreiding van 14 plaatsen gecreëerd in een deel van
de eetzaal, genaamd “Wanneland Bosrank”. De opvang gaat door onder begeleiding van begeleidsters
Shauni, Caroline, Claire, Emely en Veerle en coördinator Alexine.
Op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen is Wanneland open voor alle kinderen
woonachtig of schoolgaand te Zingem.
Concreet ziet het aanbod aan voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddagopvang, opvang op
schoolvrije dagen en vakantieopvang op één van de Zingemse basisscholen er voor schooljaar 2017-2018
er als volgt uit:

locatie/tijdstip

voor- en naschools

IBO Wanneland

2,5 jaar tot 2e KL
7 u. - 18 u.
(reserve 2e KL)
3e KL
7 u. - 18 u.
2,5 jaar - 6e LJ
7 u. - 18 u.
2,5 jaar - 6e LJ
7 u. - 18 u.
2,5 jaar - 6e LJ
7 u. - 18 u.
0,90 euro per begonnen halfuur, 1e half uur gratis

De Bosrank
(refter)
De Regenboog
VBS Ouwegem
VBS Huise
TARIEF

Legende:
organisator :

inschrijven:

OCMW Zingem

via iSchool (zie blz. 4)

school/Creakindo

niet/via de school

14

w

we

IBO Wanneland
Zie de tabel voor specifieke openingsuren. Alle opvanginitiatieven zijn gesloten tijdens het weekend en op
feestdagen.
Let op: de opvang op schoolvrije dagen gaat niet door indien er minder dan vijf kinderen zijn ingeschreven.

woensdagnamiddag

vakantie en schoolvrije dagen

3e KL - 6e LJ
11.15 u. - 18 u.
2,5 jaar - 2e KL
11.15 u. - 18 u.

3e KL - 6e LJ
7 u. - 18 u.
2,5 jaar - 2e KL
7 u. - 18 u.

2,5 jaar - 6e LJ
13 u. - 18 u.
2,5 jaar - 6e LJ
13 u. - 18 u.
elkom in Ouwegem!!

niet
niet
niet

< 3 uren = 3 euro
3 - 6 uren = 6 euro
> 6 uren = 12 euro
25% korting bij meerdere kinderen
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Kinderopvang - inschrijven
Alle inschrijvingen verlopen via iSchool (zie info blz. 4)!!
Inschrijven voor voor- en naschoolse opvang in De Regenboog, VBS Huise of VBS Ouwegem, verloopt via
de school in kwestie.

!
!
!
!

Voor- en naschoolse opvang
Indien je voorschoolse opvang nodig hebt, dient er NIET vooraf ingeschreven te worden.
Voor naschoolse opvang moet er WEL ingeschreven worden.

Woensdagnamiddagopvang
Ouders die sporadisch opvang nodig hebben op woensdagnamiddag
kunnen inschrijven vanaf de eerste dag van de voorgaande maand.
(dus vanaf 1 augustus voor opvang in september, vanaf 1 september voor opvang in
oktober, enzovoort). Ouders die op iedere woensdag opvang wensen, hebben voorrang
en kunnen dit aanvragen via ibo@ocmwzingem.be

Schoolvrije dagen
Inschrijven via iSchool.

Schoolvakanties
De inschrijvingen gaan van start één maand voor elke vakantie, telkens op maandag
vanaf 19 u.:
HERFSTVAKANTIE
• Schoolgaand en/of wonend te zingem: maandag 1 oktober
• Niet schoolgaand of wonend te Zingem: maandag 15 oktober
KERSTVAKANTIE
• Schoolgaand en/of wonend te zingem: maandag 26 november
• Niet schoolgaand of wonend te Zingem: maandag 10 december

IBO Wanneland

Coördinator
OCMW Zingem

Kruiskensstraat 1A te 9750 Zingem
Telefoonnummer begeleiding tijdens de
opvanguren 0470 21 22 25   

A. Amelotstraat 53, 9750 Zingem
09 389 68 17
ibo@ocmwzingem.be
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Gemeentelijk kinderatelier beeldende kunst

Elke woensdagnamiddag tijdens het schooljaar kunnen
creatieve zieltjes zich volledig uitleven in ons gemeentelijk
kinderatelier beeldende kunst. Onder professionele
begeleiding van Jan-Sebastiaan Degeyter wordt door
middel van de meest uiteenlopende plastische opdrachten,
materialen en technieken hun motoriek aangescherpt
en het gevoel voor esthetiek, inventiviteit en creativiteit
ontwikkeld.
Alle kinderen die in september 2018 naar het 1e tot en met
het 6e leerjaar gaan, zijn welkom!

Wanneer
De lessen starten op 5 september en gaan door elke
woensdag tijdens het schooljaar.
Groep 1 (1e tot en met 3e leerjaar): van 13.35 u. tot 15.15 u.
Groep 2 (4e tot en met 6e leerjaar): van 15.35 u. tot 17.15 u.

Waar
Het kinderatelier gaat door in Huize Bavo (Dorpsstraat 29).

Prijs en inschrijven
De kostprijs bedraagt 60 euro voor een heel schooljaar
(54 euro vanaf het 2e kind uit hetzelfde Zingems gezin).
Inschrijven kan nog tot eind september en er is mogelijkheid
om een proefles te volgen.
Zie blz. 4 voor informatie over inschrijven. Graag een seintje
vooraf in geval er een proefles gevolgd wordt.

Coördinator

Kinderatelier

Dienst vrije tijd-jeugd-informatie
A. Amelotstraat 53, 9750 Zingem
09 389 01 30
jeugd@zingem.be

Dorpsstraat 29
9750 Zingem
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Techniekacademie
Na een eerste succesvolle editie, organiseert de gemeente samen met het Bernarduscollege opnieuw een
techniekacademie. Zowel leerlingen van het vijfde als zesde leerjaar kunnen gedurende een reeks van 10
woensdagnamiddagen kennis maken met de wondere wereld van techniek.
Deze modules zullen aan bod komen:

3 D scannen en printen
We kiezen tusen het ontwerpen van een eigen sleutelhanger of
onderlegger in 3D en scannen onszelf zodat er een avatar onstaat. De
sleutel, onderlegger en avatar krijgen we later mee naar huis!
>> 24 oktober en 28 november

Huis, tuin en keukenchemie
Van melk tot beeldende kunst. We gaan aan de slag met producten die
in elke keukenkast te vinden zijn. Al spelenderwijs ontdekken we wat
er kan gebeuren als je deze producten doordacht gebruikt.
>> 7 november

Wat is watt?
We geven een analoge klok een nieuwe look zodat die ook in het
donker kan gelezen worden. Intussen ontdekken we wat watt is door
experimenten rond elektronica en elektriciteit uit te voeren.
>> 14 en 21 november

Klimaatwetenschapper
We ontwerpen een weerhuisje en voeren thuis metingen uit (temperatuur,
vochtigheid, regen, windrichting en windsnelheid). In de tweede les bespreken
we de resultaten van ons laboratorium.
>> 17 oktober en 9 januari

De kracht van ruimtevaart
Hoe kunnen we zwaartekracht gebruiken? Kunnen we een
kermisattractie laten werken op de energie van de zon? Als we ooit
moeten uitwijken naar Mars, hoe zullen we dat doen? We komen dit
te weten tijdens deze module. Deze module (en reeks) eindigt in de
Sterrenwacht in Gent!
>> 5 en 12 december en 16 januari
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Waar
Alle lessen gaan door in de refter van de gemeentelijke basisschool De Bosrank.
Uitzonderingen:
- 24 oktober: les op verplaatsing, nl. bij Velleman, Legen Heirweg 33 te Gavere
- 16 januari: laatste les en diploma-uitreiking in de Volkssterrenwacht Armand Pien (Gezusters Lovelingstraat
in Gent). De heenrit doen we met de trein. De kinderen worden er opgehaald door de ouder(s).

Wanneer
De lessen gaan door op woensdagnamiddag, van 13.30 u. tot 16 u.

Prijs
De kostprijs bedraagt 50 euro (45 euro voor een 2e kind uit hetzelfde Zingems gezin) voor de hele reeks
van 10 lessen.
Gezinnen die financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen de techniekacademie eventueel gratis volgen. Meer info
hierover bij Inge Verschaeve (09 389 68 11).

!

i.s.m.

Inschrijven - beperkte plaatsen
Inschrijven gebeurt meteen voor de hele reeks en gebeurt via i-School (zie blz. 4)

en met de steun van
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Coördinator

Bibliotheek Zingem
09 383 57 77
bibliotheek@zingem.be
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