Nieuwsbrief voor scholen . april 2022 . www.herne.be
V.U.: Carina Ricour, Van Cauwenberghelaan 21a, 1540 Herne

EFFENAF VOOR DE JEUGD

Waar: parochiaal centrum, Lindestraat
Wanneer:
Maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april
Maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april
voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 12 jaar
enkel online inschrijvingen dit kan per dag
maximum 50 kinderen per week
tarief: 7 euro per dag voor Hernenaren / 10 euro per dag voor nietHernenaren
elke werkdag vanaf 7u tot maximaal 18u. Jouw kind komt steeds toe tussen
7u en 9u en vertrekt tussen 16u en 18u.
Neem bij vragen contact op via speelplein@herne.be.
Het huishoudelijk reglement is te raadplegen op www.herne.be.

Kijk! Ik fiets!
Je kindje leren fietsen? Dan kan bij
Kijk! Ik Fiets!
Een ervaren lesgever helpt jou en je
kind en zorgt voor toffe oefeningen.
Zo komen jullie op één les al een
heel eind. Na de les thuis nog goed
oefenen en dan kunnen jullie er met
het hele gezin met de fiets op uit!
Voor wie?
kinderen die al met zijwieltjes
kunnen fietsen, met één begeleider
Waar en wanneer?
Tussen april en september
organiseren we een sessie in elke
Pajotse gemeente. Je vindt alle data
terug op de flyer!
27 april in Herne
Hoe schrijf je in?
Je kan online inschrijven via sportregiopajottenland.be/activiteiten.
Wat breng je mee?
De fiets van je kind, zonder zijwieltjes (Controleer of je kind met beide
voeten aan de grond kan) en een fietshelm. Doe zeker sportieve kleren
aan.
Wat kost het?
5 euro. Inbegrepen: verzekering, een fluohesje, een koekje
een drankje.

Fwiet! Fwiet!
Een humoristische wandeling met Begijn Le
Bleu
Zaterdag
7 mei – om 8u en om 10u
Vertrek en terugkomst aan het
Dominicanessenklooster
Prijs: €16
Verplicht inschrijven via www.herne.be
Fwiet! Fwiet! is de naam van de podcast over vogels in de Lage Landen
van Begijn Le Bleu, die enthousiast werd onthaald door de media en
het publiek. Nu gaat de comedian de baan op om te vertellen over de
kick van het vogelspotten. Begijn heeft het over de bijzondere verhalen
achter sommige vogelsoorten die dagelijks je tuin bezoeken.
Begijn Le Bleu, bekend van het tv-programma Foute Vrienden, maakt
die ochtend 2 wandelingen van ongeveer een uur in Herne.
Je kan deelnemen om 8u of om 10u.
Daarin spotten jullie samen vogels en vertelt hij gepassioneerd en vol
humor over zijn grootste muze: de natuur.

BIBNICK
WOENSDAG 15 JUNI

Traditioneel vindt in juni de bibnick plaats in de tuin van het
Dominicanessenklooster. Een bibnick is een gezellig moment van samenzijn
tussen (groot)ouders en kinderen op een leuke en ontspannen manier.
Dit jaar wordt de bibnick ondergedompeld in sprookjesthema. Naast leuke
spelletjes en plezier in de tuin, komt de suikerpoppenfee op bezoek met zoete
verhalen, gedichtjes, liedjes en danspasjes.
Iedereen brengt enkele dessertjes en drankjes mee en we maken ook tijd voor
een gezellige picknick.
Deelname is gratis. Kinderen mogen verkleed komen in sprookjesthema.
Wanneer? woensdag 15 juni van 13u30 tot 16u30
Waar? In de tuin van het Dominicanessenklooster
Voor wie? Kinderen van 3 tot 8 jaar onder begeleiding
Inschrijving verplicht via www.herne.be voor 7 juni 2022.

Thuisopvang zieke kinderen
Je moet werken, je kind is ziek en je vindt geen opvang?
Als inwoner van Herne kan je de dienst ‘thuisopvang
zieke kinderen’ van 3Wplus inschakelen.

Zo kan je met een gerust hart werken terwijl je kind in
goede handen is van een professionele begeleider én
in zijn vertrouwde omgeving mag blijven.
De verzorging van het zieke kind is de hoofdtaak van
de begeleider. Daarnaast wordt de dag zo
aangenaam mogelijk gemaakt door onder meer te
spelen en te knutselen.
De opvang is voor kinderen van 0 tot 14 jaar en
gebeurt op werkdagen tussen 7u en 19u, maximaal
9 uur per dag en 5 opeenvolgende werkdagen.
Voor kinderen die wat langer ziek zijn, wordt graag
bekeken wat de mogelijkheden zijn.
Ook thuiswerkende ouders kunnen een beroep doen
op de thuisopvang. Om een begeleider aan huis te
laten komen, moet je als ouder enkel een ziekteattest
van je kind kunnen voorleggen.
Opvang aanvragen kan via de online agenda via
3wplus.be/thuisopvang-zieke-kinderen en dit tot 18u
de werkdag voordien.
MEER INFO? 3wplus.be/thuisopvang-zieke-kinderen,
VRAGEN? Bel.0499 23 32 84 of mail naar
ziekekinderen@3wplus.be.

Op 6 april opent babytheek Bever-Galmaarden-Herne haar deuren in het
Baljuwhuis in Galmaarden.
Wat?
Een babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Je kan het vergelijken
met een soort bibliotheek voor spullen die een baby nodig heeft of die ouders
gebruiken in de eerste 12 maanden na de geboorte bv. een babybedje,
autostoel, badje, ...
Of je nu een beperkt budget hebt of gewoon ervoor kiest om geen nieuwe
spullen te kopen, de babytheek is er voor jonge gezinnen die op een duurzame
manier babymateriaal willen (her)gebruiken.
Waar?
Baljuwhuis Galmaarden, Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden.
Wil je je hier graag voor inschrijven of wil je graag vrijwilliger worden, neem dan
contact op met de sociale dienst van de dienst welzijn 02 397 00 03.
De babytheek is een concept van Netwerk Bewust Verbruiken en Vlaanderen
Circulair en kwam tot stand in samenwerking met de gemeenten Bever,
Galmaarden en Herne, Huis van het Kind Pajottenland, Netwerk Bewust
Verbruiken en Vlaanderen Circulair.

Op zaterdag 7 mei van 9u tot 12u30 ben je van harte welkom om samen met je
(klein)kinderen deel te nemen aan de Ontdekkingswandeling in de
Paddenbroek van Gooik.
Tijdens de wandeling kan je deelnemen aan tal van spel en knutselactiviteiten.
Al wandelend kan je je brooddoos vullen met heel wat lekkers om onderweg of
na de wandeling op te eten. Een dag om samen te proeven, genieten en
beleven!
Tip: kom met de fiets en krijg een leuk gadget cadeau.
Kostprijs: €7/per volwassene, kinderen gratis
Locatie: Paddenbroek van Gooik (Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik)
Meenemen: brooddoos en drinkbus per deelnemer
Verplicht inschrijven via www.huisvanhetkindpajottenland.be/activiteiten/
MEER INFO? Mail naar info@huisvanhetkindpajottenland.be
of bel 0478 63 42 95.

Academie

Dienst vrije tijd

Info lokaal bestuur

Diensthoofd / sport - Franciska Dekens
vrijetijd@herne.be - 02 397 11 64
Cultuur / gemeenschapscentrum - Tineke Moonens
cultuur@herne.be - gc@herne.be - 02 397 11 60
Jeugd / communicatie- Cindy Verhoeven
jeugd@herne.be - 02 397 11 63
Schepen voor onderwijs - Carina Ricour
carina.ricour@herne.be
www.herne.be
Facebookpagina: Lokaal bestuur Herne

Directie - Sarah Copriau
sarah.copriau@gooik.be
Secretariaat
academie@herne.be - 02 245 97 01
www.herne.be/vrijetijd/cultuur/academie
Facebookpagina: Academie-MWD-Gooik

