Ieder kind is een ‘Krak’
Een ‘Krak’ waarin hij of zij uitblinkt, een ster, een kampioen …
Het voorbije schooljaar was misschien moeilijk.
Elk kind moet spelen. Dat doen we op dit Krakken-kamp.
Al spelend leert jouw kind bij wat op school moeilijker ging.
In september springt jouw kampioen fris het nieuwe schooljaar in.

Komt jouw kind 2 weken naar het Krakken-kamp?
Dan geeft onze burgemeester een KRAK-diploma.
En een KRAK-beloning: een speelgoedbon van 25 euro.
Kom de laatste vrijdag van elk kamp om 15 uur
naar de slotshow ‘Krak op een Tak’.
Alle ouders (+ broers/zussen) zijn welkom !

Praktisch
Het kamp duurt 2 weken: van maandag tot vrijdag, van 9 tot 16 uur.
We voorzien opvang vanaf 8 uur en tot uiterlijk 17.30 uur.
We laten we nog weten waar in Kontich-centrum en/of Kontich-kazerne.
Het is gratis
Welke datums kunnen voor jou? Geef ook aan wat je het liefste hebt.
Krakken-kamp 1
Krakken-kamp 2
Krakken-kamp 3

27 tot 31 jul + 3 tot 7 augustus
3 tot 7 augustus + 10 tot 14 augustus
10 tot 14 augustus + 17 tot 21 augustus

Inschrijven
Via jouw school: vraag aan de leerkracht of de directie of het goed is voor jouw kind.
Via het Huis van het Kind Kontich: 03 246 25 93 of huisvanhetkind@kontich.be
De lagere scholen in Kontich en het Krakken-kamp werken samen.
Zij vertellen aan elkaar wat jouw kind best bijleert en wat jouw kind heeft bijgeleerd.
Je gaat akkoord dat jouw school en het Krakken-kamp informatie aan elkaar doorgeven: jouw contactgegevens
(naam, adres, telefoon, mail) en informatie over jouw kind (wat belangrijk is over het leren, het spelen en het leven).
Het Krakken-kamp is een zomerschool, ontvangst subsidies van Onderwijs-Vlaanderen en krijgt ondersteuning van
de provincie Antwerpen en Schoolmakers (Provincie Antwerpen leert) en de basisscholen in Kontich.
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