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Vakantiewerking Kwibus
Belangrijk: KWIBUS PASEN AFGELAST
Vakantiewerking Kwibus en Kwibus by Oranje gaan deze paasvakantie niet
open.
We volgen hier dus de maatregelen die de Vlaamse overheid nam om alle
jeugdwerkactiviteiten,
jeugd- en sportkampen tot en met 19 april te annuleren.
Wat met noodopvang voor kinderen?
Onze diensten bekijken welke noodopvang mogelijk is tijdens de paasvakantie
We blijven de huidige en komende maatregelen vanuit Vlaanderen opvolgen rond
noodopvang
Via www.brugge.be/coronavirus zullen we communiceren over de noodopvang
tijdens de paasvakantie.

Wie kan naar Kwibus komen?
Alle kinderen vanaf 4 jaar of het jaar dat je 4 wordt tot en met 15 jaar zijn welkom. Je
hoeft dus niet in Brugge te wonen.
Wanneer is Kwibus open?
Kwibus is open van maandag tot en met vrijdag van 7u30 tot en met 17u30.
Voormiddag = tussen 7u30 tot 14u
(aanmelden kan vanaf 7u30 tot 9u30 | ophalen vanaf 11u30)
Namiddag = tussen 11u30 tot 17u30
(aanmelden kan vanaf 12u tot 14u | ophalen vanaf 16u30)

Hoeveel kost Kwibus?
halve dag = € 2,5
volle dag = € 5
Vanaf het derde kind uit éénzelfde gezin betaal je de helft.
Waar gaat Kwibus door?
Elke vakantie is er Kwibus, maar niet altijd op dezelfde locatie.
Bekijk de locaties voor de komende vakanties.
Moet ik vooraf inschrijven?
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Er is altijd plaats bij Kwibus.
We vragen om vooraf ons online formulier in te vullen.
Op het formulier vragen we persoonlijke en medische gegevens.
Neem mee
- aangepaste kleren
- kleren om te ravotten
- lunchpakket
- drankje
Bij Kwibus krijgen alle kinderen gratis water en een tussendoortje (voor- en namiddag)
Kan mijn kind met een beperking ook bij Kwibus terecht?
Iedereen kan meespelen.
Er zijn 2 locaties (Sint-Andries en Sint-Jozef) waar extra begeleiding is door Oranje
vzw. Zij werken met mensen met en zonder een beperking.
Onze animatoren
We vinden het bij Kwibus belangrijk dat iedereen plezier beleeft. Niet enkel de kinderen
en jongeren, we willen ook dat ouders met een gerust hart vertrekken!
Onze ervaren animatoren (16+ en 18+) staan voor je klaar en bezorgen je een leuke
tijd.
Vragen? Neem contact op via de site: http://kwibusbrugge.be/ of stuur een
mailtje naar kwibus@brugge.be

Contactinformatie
Jeugd
Binnenweg 2 8000 Brugge
T 050448333
jeugd@brugge.be
Volg ons op




Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

