
                               

Spelotheek

Hier kan je speelgoed lenen voor kindjes tot en met 12 jaar. Je kindje leert zo nieuw speelgoed
kennen. Kinderen kunnen er samen spelen en jij leert andere ouders kennen. Spelotheken zijn gratis.
Er is een spelotheek in elke buurt van Gent.

        https://stad.gent/nl/kinderen/eerste-hulp-bij-regen/spelotheken

Overzicht per wijk

Wat is er te doen voor kinderen in de vakantie in mijn wijk? Je kan voor elke wijk een overzicht
vinden op de website van Stad Gent. Of vraag aan jouw Uilenspelvrijwilliger om het af te printen, dan
kan je het thuis ophangen.

        https://stad.gent/nl/kinderen/vakantiepret/het-vakantieaanbod-wijk

Bij de meeste speelpleinen moet je niet op voorhand inschrijven en kan je de dag zelf langsgaan en je
kind inschrijven voor die dag. Op de website van Stad Gent vind je een lijst van alle speelpleinen bij
jou in de buurt.

        https://stad.gent/nl/kinderen/vakantiepret/speelpleinwerking

                               

Speelpleinen
 

Op een speelplein kunnen kinderen van 3 jaar tot 12 jaar
spelletjes spelen, onder leiding van animatoren. Van
maandag tot vrijdag, tijdens de zomervakantie. Je kan een
halve dag of een ganse dag gaan. Of meerdere dagen per
week.
Sommige speelpleinen zijn gratis, anderen vragen een kleine
vergoeding (rond 5€) voor bijvoorbeeld een maaltijd. Je kan
korting krijgen met kansentarief en Uitpas (dan betaal je
1,20€ per  dag).

In de zomer zijn er veel gratis of goedkope activiteiten voor kindjes in Gent. 
We geven een paar tips:                                   
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Musea, kinderboerderij, parken

Alle musea in Gent zijn op zondagochtend gratis voor mensen uit Gent. En altijd gratis voor
kinderen. In de musea hebben ze leuke zoektochten voor kinderen.
Leuke musea voor kinderen zijn: de Wereld van Kina (een kindermuseum op Sint-Pietersplein), De
Tuin van Kind (een natuurmuseum voor kinderen in de buurt Sluizeken), het Huis van Alijn (over hoe
mensen vroeger leefden, in de buurt van het Gravensteen).

In Drongen is een kinderboerderij, De Campagne, die gratis te bezoeken is in de vakantie.
Bereikbaar met de bus.

In Gent zijn er heel veel mooie parken met speeltuinen. Alle parken vind je hier: 
        https://stad.gent/nl/buitenlocaties

Vraag uitleg aan je Uilenspelbegeleider 
Of maak op vrijdag een afspraak bij de Jeugddienst om alles samen te bekijken: 
 jeugddienst@stad.gent, tel. 09 269 81 10, Kammerstraat 12, 9000 Gent
Of maak een afspraak bij IN-Gent om uitleg te krijgen in je eigen moedertaal:
info@in-gent.be, tel. 09 265 78 40, Kongostraat 42, 9000 Gent

                               
Hulp nodig

Heb je hulp nodig om een activiteit te kiezen voor je kind? 

        https://stad.gent/nl/kinderen/vakantiepret/de-pretkamjonet-de-sportkar
 

                               

Een fijne zomer gewenst!

                               
Pretkamjonet en sportkar

De Pretkamjonet is een auto vol fietsen, sportmateriaal,
circusspullen en een springkasteel. Kinderen tussen 4 en 11 jaar
zijn elke dag welkom. Animatoren begeleiden de kinderen. De
Pretkamjonet is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. Ouders
hoeven niet bij hun kinderen te blijven, maar dat mag wel. Ook
als het regent komt de Pretkamjonet langs. De sportkar is zoals
de pretkamionet, maar dan met een bakfiets.

De pretkamionet en de sportkar staan elke dag op een ander
pleintje in Gent. Op de website van Stad Gent kan je zien
wanneer de pretkamjonet en sportkar bij jullie in de buurt komt.
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