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Op vrijdag 20 januari is het opnieuw een  lesvrije dag van het St-

Janshof en dan is het geen school. Op die dag organiseert 

Willekom zoals gewoonlijk een leuke uitstap. 

Neem je graag deel aan de activiteit,  

schrijf je dan zeker in. 
 

 
Wat gaan we doen? 
Op vrijdag 20 januari staat er een uitstap naar De Waterperels in Lier op de planning. 
 
 

                    
 

Uren? 

De activiteiten zijn steeds van 10u tot 16u. 
We spreken af in Willekom. Daar is vooropvang mogelijk vanaf 8u en na-opvang tot 17u. 
 

Wat meebrengen? 
Breng altijd zeker je buskaart mee. Als je een begeleiderskaart neem deze dan ook mee. 
Zorg ook steeds dat je makkelijke kledij en goede stapschoenen aan doet. Denk er ook aan om bij 
regenweer een regenjas aan te trekken. Vergeet voor de uitstap naar de Waterperels zeker je 
identiteitskaart niet, en uiteraard ook je zwemgerief meenemen.  
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Kostprijs? 
De kostprijs bestaat uit RTH-punten + een financiële bijdrage + de kostprijs van de activiteit. 
 

De activiteiten worden mogelijk gemaakt met middelen van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. 

- Deelname aan de activiteit kost 0.087 punten.  

- Voor de vooropvang tussen 8u en 10u worden er 0.0435 punten aangerekend. 

- Ook voor de na-opvang worden er 0.0435 punten aangerekend. 

Naast de punten is er ook een financiële bijdrage. Afhankelijk of je -21 jaar of +21 jaar bent is dit een 
andere dagprijs. In deze prijs zit ook een lunch, drankje en tussendoortje inbegrepen. 
 

- -21 jaar= 5,88 euro + kost activiteit (zie onder) 

- +21 jaar= 10,30 euro + kost activiteit (zie onder)                                    

De kost van de activiteit bedraagt 
- -18 jaar = 8.90 euro 
- +18 jaar = 11.40 euro 
- Indien geen buskaart, dan 3.40€ kost vervoer. 

 

De betaling gebeurt via een factuur die u in de loop van de volgende maand mag verwachten. 

 
 

Inschrijven 
Als je graag deelneemt aan deze activiteiten, dan is inschrijven verplicht. Je kan inschrijven tot 

uiterlijk dinsdag 17 januari op één van volgende manieren. 

- Via mail: info@willekom.be 

- Telefonisch: 015/29.03.60 

- Via het bijgevoegde inschrijvingsbriefje. (geef dit ten laatste dinsdag 17 januari  

terug mee naar school)  

Opgelet: wanneer je deelneemt aan het Gedeelde Traject in Willekom, dan kan je niet inschrijven 

voor de activiteitendagen.  
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Inschrijfstrookjes 

Ik schrijf mijn zoon/ dochter ………………………………………………………………………. 

(naam) graag in voor de ACTIVITEITENDAG met Willekom op 20 januari naar de 

Waterperels. 

Hierbij maakt mijn zoon/ dochter  

-  Gebruik van de vooropvang. 

▪ JA/ NEEN 

▪ Indien JA, uur van aankomst =  

 

- Gebruik van de na-opvang. 

▪ JA/ NEEN 

▪ Indien JA, uur van afhalen =  

 

- Kom ik zelfstandig naar Willekom en vertrek ik zelfstandig na de activiteit:  

▪ JA/ NEEN 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wanneer uw zoon/dochter voor de eerste keer deelneemt aan onze activiteiten, vragen wij u om 

onze IDO (overeenkomst) te ondertekenen. Wij zullen u hiervoor contacteren.  

Alsook vragen wij u om de persoonlijke gegevens in te vullen, zie achterkant formulier. 
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Persoonlijke gegevens: 

Naam  

Voornaam  

Rijksregisternummer  

Adres  

Man/ vrouw  

Geboortedatum/ 

geboorteplaats 

 

Telefoon/ gsm ouders  

E-mail   

Medische gegevens: (indien ja, noteer dan verdere info) 

Medicatie Ja/ neen  

Epilepsie + (nood)medicatie Ja/ neen  

Allergie  Ja/ neen  

Overige  Ja/ neen   

Spel/ activiteit/ sociaal gedrag 

Wat doet uw zoon/ dochter graag? 

 

 

Wat doet uw zoon/ dochter niet graag?  

Stelt uw zoon/ dochter soms moeilijk 

gedrag? Wanneer? Welk gedrag? Hoe 

kunnen we best reageren?  

 

 

Datum:   Ingevuld door:     Handtekening:  

     

 

www.willekom.be  - info@willekom.be 

http://www.willekom.be/
mailto:info@willekom.be

