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Voorwoord

Beste ouder(s)

De zomervakantie zal er dit jaar anders uit-
zien dan we gewoon zijn. Door de coronacri-
sis zijn we op korte tijd anders moeten gaan 
leven, werkten we van thuis uit en werden 
we ook een beetje leerkracht van onze kin-
deren, die hun vriendjes en klasgenoten lang 
hebben moeten missen. We zijn dan ook heel 
blij dat ze het schooljaar alsnog op school 
kunnen afsluiten.

We zijn er van overtuigd dat alle kinderen 
en jongeren uitkijken naar een leuke zomer 
boordevol activiteiten. Ook al moeten we 
rekening blijven houden met het corona-
virus, toch zijn we voor hen aan de slag 
gegaan. We willen dat alle kinderen recht 
hebben op een fijne zomervakantie en zor-
gen tegelijkertijd voor een veilige opvang.

Hiervoor staken verschillende stadsdien-
sten en externe organisaties de koppen bij 
elkaar. Het resultaat is ‘Bubbelpret’, een 
gloednieuwe vakantiewerking waarin kin-
deren tussen 2,5 en 14 jaar op een veilige 
manier worden opgevangen in bubbels van 
maximum 30 kinderen.

De hele zomervakantie lang kunnen kinde-
ren terecht in 20 bubbels op 14 locaties, goed 
voor 600 plaatsen per dag. Bubbelpret wordt 
dan ook een waardige vervanger voor de tra-
ditionele zomeractiviteiten, zoals de sport-
kampen; Jeugd, Sport en Spel en de kinder-
opvang via Tutti Frutti.

We zorgen natuurlijk niet alleen voor een 
veilige opvang van je kinderen, maar orga-
niseren voor hen elke weekdag in juli en 
augustus heel wat toffe activiteiten, van 
knutselen tot toneel spelen, van zingen tot 
avontuurlijke sportactiviteiten, alles binnen 
hun contactbubbel.

In deze brochure kom je alles te weten over 
deze gloednieuwe vakantiewerking en leg-
gen we je uit hoe en wanneer je je kinderen 
hiervoor kan inschrijven.

Het wordt een hele fijne zomer!  

Namens het college van burgemeester en 
schepenen

Johan Mas
schepen van Jeugd en Kinderopvang

Jurgen Reniers
schepen van Cultuur en Sport

Veerle Heeren
burgemeester



Deze zomer organiseert de stad 
Sint-Truiden één vakantiewerking 
voor alle kinderen ter vervanging 
van de sportkampen, de vakantie-
werking Jeugd Sport en Spel en 
de Buitenschoolse Kinderopvang 
Tutti Frutti. 

BUBBELPRET

Wat is Bubbelpret?
Bubbelpret zorgt voor een super leuke dag 
voor kinderen van 2,5 jaar tot 14 jaar. Je vindt 
ons op diverse locaties in Sint-Truiden en dit 
van 1 juli tot en met 21 augustus, met uitzon-
dering van dinsdag 21 juli.

Wat mag je kind verwachten? 
Een gevarieerd aanbod van spelletjes, knut-
selactiviteiten, sport en beweging, anima-
ties ter plaatse en kleine uitstapjes binnen 
Sint-Truiden. De activiteiten zullen zo veel 
mogelijk in open lucht doorgaan. 

Begeleiding
De begeleiding in iedere bubbel bestaat uit 
een vaste volwassen medewerker en vol-
doende jobstudenten die er voor zorgen 
dat veiligheid en spelplezier hand in hand 
gaan. Per bubbel wordt er gewerkt met een 
maximum van 30 kinderen. Alles over de vei-
ligheidsmaatregelen vind je op pagina 7 van 
deze brochure.

Wanneer?
De werking vindt plaats elke werkdag van 
7u ‘s morgens tot en met 18u ’s avonds. Er 
is opvang voorzien voor de kinderen  tussen 
7u en 9u en ze kunnen afgehaald worden 
vanaf 16u. Kinderen onder de 6 jaar kunnen 
uitzonderlijk afgehaald worden tussen 12u 
en 13u indien dit vooraf gemeld wordt bij 
de begeleiding. 

Tienerwerking voor kinderen 
vanaf 12 jaar
Voor kinderen en jongeren tussen 12 
en 15 jaar is er een tienerwerking in de 

lokalen van Habbekrats (Klokhuis) van 9u 
tot en met 18u. Voor hen voorzien we 
een avon-tuurlijk programma met onder 
andere smartphone workshop, graffiti 
workshop, skate initiatie,…

Je kan het zo gek niet bedenken of wij orga-
niseren het! En dit in een veilige en kindvrien-
delijke omgeving. 
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INSCHRIJVEN

Inschrijvingen en tarieven
Wegens de veiligheidsmaatregelen tegen 
de verspreiding van het Coronavirus, is het 
verplicht om je kind vooraf in te schrijven 
voor Bubbelpret. De inschrijvingen lopen per 
week. 

Online inschrijven
De inschrijvingen lopen volop, maar er 
zijn nog plaatsen beschikbaar! Je kan je 
kind(eren) inschrijven via www.bubbelpret.be 
• Maak via het inschrijvingsysteem eerst een 

account aan;
• Je ontvangt van ons een via e-mail een

bevestiging van je account;
• Je bevestigt zelf je account;
• Je schrijft je kind(eren) online in via het

platform;
• Je betaalt onmiddellijk online.

Indien je kind recht heeft op extra korting 
via de UiTPAS Haspengouw, kan je je UiTPAS 
laten aanmaken bij de dienst Toerisme of in 
cultuurcentrum de Bogaard.

Inschrijven op afspraak
Beschik je niet over een computer of lukt 
het online inschrijven niet? Maak dan een 
afspraak met één van onze medewerkers. We 
helpen je graag verder. Je kan telefonisch of 
per mail een afspraak maken bij:

• dienst Sport via 011 70 17 65
of info.sport@sint-truiden.be

• dienst Jeugd via 011 70 18 80
of info.jeugd@sint-truiden.be

• Buitenschoolse Kinderopvang Tutti 
Frutti via 011 69 11 67
of info.kinderopvang@sint-truiden.be

Je kan ook langskomen in de GAZO Lounge 
(Gazometerstraat 3, Sint-Truiden) van maan-
dag 22 juni tot en met donderdag 25 juni van 
13u tot 17u. Onze medewerkers helpen je 
graag om je inschrijving in orde te brengen. 

Beperkt aantal plaatsen
De plaatsen voor de vakantiewerking zijn 
wegens de veiligheidsmaatregelen beperkt.
Tijdig inschrijven is de boodschap. Bovendien
gelden er geen voorrangsregels. Wanneer 
je ingeschreven bent en betaald hebt, is de 
inschrijving definitief. Wij vragen je bij voor-
keur in te schrijven voor de locatie die het 
dichtst bij je woonplaats gelegen is.

Tarieven
Het tarief voor deelname aan Bubbelpret 
bedraagt 25 euro per kind per week. Vanaf 
het tweede ingeschreven kind is er een kor-
ting van 25% en betaal je dus 18,75 euro per 
kind per week.

Wanneer je recht hebt op korting via de UiT-
PAS Haspengouw, dan betaal je 5 euro voor 
een week per kind.

Beide kortingen zijn niet combineerbaar. Je 
krijgt steeds het meest voordelige tarief.

Er worden geen inschrijvingsgelden terugbe-
taald, tenzij in geval van overmacht.
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KORTINGSTARIEF

Je hebt recht op korting via de UiTPAS Haspengouw:
• als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds;
• als je een leefloon ontvangt;
• als je in collectieve schuldbemiddeling (schuldbemiddelaar) of budgetbeheer/ begeleiding

(Sociaal Huis of CAW) bent na een sociaal/financieel onderzoek (door het Sociaal Huis of CAW);
• als je werkt in een beschutte/sociale werkplaats;

Meer info over UiTPAS Haspengouw en de vaste verkooppunten
vind je terug op www.uitpashaspengouw.be.

Kortingstarief voor Bubbelpret via 
UitPAS Haspengouw
De stad Sint-Truiden wil dat elk kind kan genie-
ten van de vakantiewerking. Wanneer je recht 
hebt op kansentarief, krijg je automatisch 80% 
korting op de deelnameprijs.  Ieder kind onder 
de 18 jaar heeft  recht op een gratis UiTPAS 
in Sint-Truiden. Je kan deze afhalen bij één 
van onze UiTPAS-balies in cultuurcentrum de 
Bogaard, de Bibliotheek Toni Coppers, het  
Sociaal Huis of het stadskantoor. Breng een gel-
dig attest mee om de UiTPAS aan kansentarief 
te ontvangen aan één van onze balies.
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Locatie A B

Stadscentrum
Tutti Frutti – GAZO
(Gazometerstraat 5-7)

GAZO  bubbel 1
(2,5 tot 6 jaar)

GAZO bubbel 2
(6 tot 12 jaar)

Stadscentrum
lokalen Sint--Rita School – GAZO
(Gazometerstraat 5-7)

Sint-Rita bubbel 3
(2,5 tot 6 jaar)

Sint-Rita bubbel 4
(6 tot 12 jaar)

Stadscentrum
lokalen Basisschool
Momentum
(Grevensmolenweg 21)

Momentum bubbel 5
(6 tot 12 jaar)

Momentum bubbel 6
(6 tot 12 jaar)

Stadscentrum
Basischool Klim-Op
(Gootstraat 12)

Klim-Op bubbel 7 
(2,5 tot 6 jaar)

Klim-Op bubbel 8
(6 tot 12 jaar)

Zepperen Basischool ‘t Blavierke
(Stokstraat 1)

Zepperen bubbel 9 
(6 tot 12 jaar)

Kortenbos Tutti Frutti
(Hasseltsesteenweg 482)

Kortenbos bubbel 10
(2,5 tot 12 jaar)

Velm: Basisschool ’t Vlindertje
(Halingenstraat 49)

Velm bubbel 11
(2,5 tot 6 jaar)

Velm bubbel 12
(6 tot 12 jaar)

Gelinden
Basisschool de Letterfant
(Gelinden-Dorp 53)

Gelinden bubbel 13
(2,5 tot 12 jaar)

Brustem Tutti Frutti, De kapelanij
(Kapelhof)

Brustem bubbel 14
(2,5 tot 6 jaar)

Brustem lokalen Chiro Brustem
(Burggracht 4)

Brustem bubbel 15
(6 tot 12 jaar)

Brustem zaal Burchtheem
(Burggracht 4)

Brustem bubbel 16
(6 tot 12 jaar)

Wilderen
Basisschool de Zonnebloem
(Zoutleeuwsesteenweg 135)

Wilderen bubbel 17
(2,5 tot 12 jaar) 

Sint-Pieter Tienerwerking Klokhuis
(Habbekrats)
(Trudobron 20)

Sint-Pieter bubbel 18
(12 tot 14 jaar)

Sporthal Nieuw Sint-Truiden
(Sportlaan 1)

Nieuw St-Truiden bubbel 19
(6 tot 12 jaar)

Engelmanshoven
Basisschool de Letterfant
(Driewilgenstraat 23)

Engelmanshoven bubbel 20
(6 tot 12 jaar)

LOCATIES EN LEEFTIJDSBUBBELS
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VEILIGHEID

Veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen staat voorop tijdens onze vakantie-
werking. Wij respecteren de algemene hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

• Alle bubbels blijven fysiek van elkaar 
gescheiden.

• We zorgen ervoor dat zo veel mogelijk 
activiteiten in open lucht kunnen plaats-
vinden.

• Alle activiteiten staan onder leiding van 
personeelsleden van de stad Sint-Truiden 
en jobstudenten die voor deze specifieke 
werking een aparte opleiding kregen.

• Behoort een deelnemer tot een risico-
groep? Dan mag die meedoen aan de 
activiteit of het kamp als hij toestemming 
heeft van de ouders, voogd (bij chronische 
ziektes onder controle door medicatie) of 
mits toestemming van de huisarts. 

• Was je kind ziek vóór de start (minimaal 5 
dagen terugtellen) van de activiteit of tij-
dens de activiteit? Dan mag het niet (meer) 
deelnemen. 

• Aanwezigheidsregisters, medische fiches 
en tracing: De begeleiders houden voor, 

tijdens en na de activiteiten gegevens van 
aanwezigen en medische fiches bij. Er is 
ook een document dat de contacten tussen 
de deelnemers onderling en met externen 
bijhoudt. Is iemand tijdens of na het kamp 
besmet met het Coronavirus? Dan gebrui-
ken de coronaspeurders deze documenten 
om te kijken wie gecontacteerd moet wor-
den in functie van een mogelijke indijking 
van de besmetting. 

• Wordt er iemand ziek tijdens één van de 
activiteiten? Dan zorgen we ervoor dat hij 
of zij in afzondering wordt gehouden tot 
het kind wordt opgehaald.

• Ouders moeten bij het brengen en weer 
ophalen van hun kinderen verplicht een 
mondmasker dragen en de nodige afstand 
bewaren met anderen.

• We vragen om het aantal verschillende 
personen die de kinderen komen brengen 
en afhalen tot een minimum te beperken.
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