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BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG MET  STEVIG AANBOD IN ZOMERVAKANTIE 
 

De buitenschoolse kinderopvang tracht elk jaar om de kinderen van onze gemeente een zo leuk 
mogelijke zomervakantie te bezorgen. Dat gebeurt door een gevarieerd aanbod van spelletjes, doe-
activiteiten en themabezoeken. 
Voor de komende zomervakantie zijn de activiteiten ingedeeld in themaweken: 
 
De Klinker Riemst - kleutertjes: 
De maand juli wordt omgedoopt in 'helpertjesmaand'. Elke week maken de kinderen kennis met een 
andere hulpverleningsdienst.  
Zo starten we op 7 juli de maand met een bezoek aan de brandweer in Bilzen. De tweede week staat 
volledig in het teken van de politie en in de derde week van juli komt het Rode Kruis met de 
ambulance op bezoek. Om deze maand af te sluiten, organiseren we op vrijdag 18 juli. 
een heus grootouderfeest. In de maand augustus bevinden de kleutertjes zich in het dierenrijk. We 
starten bij de huisdieren, bouwen de week nadien De Klinker om tot een heus circus en de laatste 
week brengen we een bezoekje aan de kinderboerderij in Lanaken. 

Ukke Puk Herderen - lagere schoolkinderen: 
De eerste week van juli staat in het teken van het WK in Brazilië; de meisjes kunnen zich ondertussen 
creatief uitleven met het thema fashion. Die week sluiten we af met een heuse modeshow waarbij alle 
creaties te bewonderen zijn. 
In de tweede week staan bal- en waterspelletjes centraal en gaan we op woensdag 9 juli in de 
namiddag wandelen in Kanne. Hier krijgen we een educatieve rondleiding. De laatste week van juli 
maken we nog enkele zomerknutsels om een echte vakantiesfeer te creëren. 
Augustus starten we met het betere griezel- en vertelwerk: alles staat in het teken van de gebroeders 
Grimm. Wanneer we hiervan wat bekomen zijn, gaan we samen met de kinderen op verkenning in de 
beroepenweek. Op maandag 18 augustus bezoeken we 's voormiddags de politie in Bilzen en 's 
namiddags krijgen de kinderen een lesje EHBO van het Rode Kruis. 
Dinsdag 19 augustus gaan we op bezoek bij de brandweer van Bilzen. 's Anderendaags mogen we 
even achter de schermen kijken bij alle gemeentelijke diensten. De kinderen sluiten deze week af op 
donderdag 21augustus met een bezoek aan Tevona oostheuvel in Lafelt. 
In de laatste week van augustus nodigen we de Academie Voeren-Riemst uit in Ukkepuk. Zij zullen 
onze kinderen laten kennismaken met muziek, woord en beeld via verschillende workshops. 
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