
Gazetta di Kam E Léon 
    Nieuwsbrief jeugdatelier Kameleon september 2020 

 

Hoi Kameleonfans van het eerste uur! Beste ouders, 

Hier zijn we met een nieuwsbrief over de komende activiteiten. 

Dank dat u interesse toont in het jeugdatelier, een aparte jeugdwerkvorm die volledig in 

het kader staat van expressie en creativiteit. 

Het wordt zeker een turbulent werkjaar, vooral omwille van de coronamaatregelen die ook 

wij hanteren om jullie kind optimaal te beschermen tegen dit virus. 

Onze excuses voor het lange wachten op berichtgeving, maar er was nog een update op 

18/9 vanuit de overheid betreffende het jeugdwerk ivm met de coronamaatregelen. 

 

Het jeugdwerk volgt de kleurcode naar analogie met het onderwijs betreffende de 

pandemiefase, zijnde op dit moment code geel. 

Dit houdt in dat: 

- We met voorinschrijvingen gaan werken, via mail, via het inschrijvingsformulier in 

bijlage. Je kan inschrijven voor het gehele werkjaar, een half werkjaar of per keer.  

Je moet wel melden wanneer je kind komt of eventueel niet kan komen. Het formulier 

breng je ingevuld mee naar het jeugdatelier. reservatie via mail 

naar kameleon.jeugdatelier@gmail.com. 

- er zijn beperkt aantal plaatsen per leeftijdsgroep, daar we in kleinere lokalen zitten. VOL 

IS VOL. We werken in 2 leeftijdsgroepen dit werkjaar. De Klodders 5j tot 8j, De Zappers 9j 

tot 12 j. 

- De lokalen gaan we ventileren.  

Ouders kunnen helaas de werklokalen voorlopig niet meer betreden.  

Het onthaal gebeurt op het gelijksvloer en men dient de pijlen te volgen. Hou de nodige 

afstand op de voorganger moest je aanschuiven. De kinderen worden bij mooi weer eerst 

verzameld in de achtertuin, bij slecht weder in de werklokalen rechtstreeks. Bij inschrijving 

dienen de ouders en +12jarigen mondmaskers te dragen. 

We staan slechts 1 ouder toe bij het afzetten van het kind. 

Afhalen van de kinderen gebeurt op het gelijksvloer of bij mooi weer, buiten in de 

achtertuin. 

- De kinderen zullen hun handen ontsmetten/wassen bij aanvang van de activiteit alsook 

op het einde en tijdens de pauze onder leiding van onze animatoren. 

- Tijdens de pauze (15 minuutjes), kunnen ze een drankje nuttigen. Er zijn zowel 

suikerhoudende dranken als suikervrije dranken. Het staat vrij om zelf een drankje mee te 

brengen, maar liefst van al kan je onze kas spijzen door een drankkaart aan te schaffen of 

betalen voor een drankje. Drankkaart met 10 comsumpties aan 8 euro, of 1 euro voor een 

consumptie. De drankkaart blijft in ons bezit om het éénvoudig te houden. 

mailto:kameleon.jeugdatelier@gmail.com


Indien je kind ziek is of koorts heeft of de symptonen hiervan, komt het uiteraard niet naar 

de jeugdatelieractiviteit. 

Het kind dient minstens 3 dagen symptonenvrij te zijn. 

De werking vindt om de 14 dagen plaats op zaterdag van 9u30 stipt tot 12 uur. Tijdens de 

vakanties is er meestal geen werking. De juiste data kan je volgen op de website en via je 

het blad met de data dat je zaterdag krijgt. 

We verven, kleuren, boetseren er op los, dit wil zeggen dat kinderen in vrijetijdskledij 

komen die mag vuil gemaakt worden. 

 

We hopen er een fijn creatief jeugdatelierjaar van te maken! 

 

Op onze website vind je eveneens info over onze werking: www.jeugdatelierkameleon.be 

 

 

Tot zaterdag, 

 

De animatoren en het bestuur van Kameleon. 

 

Gsmnr hoofdverantwoordeijke Steven Motte: 0475 39 39 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeugdatelierkameleon.be/


 

Zaterdag 10 oktober 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

  

voor leeftijdsgroep Klodders ( 5 - 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en met 12 jaar) 
 

Zaterdag 24 oktober 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

  

voor leeftijdsgroep Klodders (van 5 tot en 

met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en 

met 12 jaar) 
 

Zaterdag 7 november 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

  

voor leeftijdsgroep Klodders (van 5 tot en met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en met 12 jaar) 
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Zaterdag 21 november 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

  

voor leeftijdsgroep Klodders (van 5 tot en met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en met 12 jaar) 

 

werkjaar                     2020 – 2021               (sept-dec) 

Zaterdag 26 september 2020 

Start werkjaar:   kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

 voor leeftijdsgroep Klodders ( 5 - 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot 12 jaar) 

 
 
                
 

  



Zaterdag 5 december 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

  

voor leeftijdsgroep Klodders (van 5 tot en 

met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en 

met 12 jaar) 
 

Zaterdag 19 december 2020 

 

Kerstfeestje! 

kinderatelier van 17 uur tot 19u30 

  

voor leeftijdsgroep Klodders (van 6 tot en 

met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en met 

12 jaar) 
 

 

 


