
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar

   2021
Jongerenvakanties

3-6 jaar
www.ratjetoe.be 

6-12 jaar
www.pantarheivzw.be 

6-14 jaar
www.sportark.be
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Zwartenbroekstraat 127 -1750 LENNIK 
Tel 02/397.99.99 - Ma-do: 9u-16u
info@pantarheivzw.be

Panta Rhei vzw

TORHOUT - LICHTERVELDE



PRAKTISCHE INFO
  * De activiteiten lopen dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur en er is gratis opvang van 8.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur.
  * De activiteiten worden begeleid door ervaren en opgeleide monitoren.
  * In de prijs zijn de lessen, materiaal, verzekering, de accommodatie en onbeperkt water inbegrepen. 
     Lunch, een middagdrankje en eventueel een stukje fruit brengen de kinderen zelf mee.
  * Facultatieve annulatieverzekering € 5,00 per periode, per kind = terugbetaling met doktersattest.
  * Attesten voor de mutualiteit (en eventueel fiscale attesten) zijn beschikbaar op uw ouderportaal via ”menu”,  
     “mijn inschrijvingen”. U kan deze downloaden, 14 dagen na afloop en administratieve verwerking van het kamp.
     !!! Verdere praktische info nav het veiligheidsprotocol inzake corona kan u raadplegen op de homepagina’s van 
     onze websites: “Veilig op kamp”.  

Tijdens de schoolvakanties 2021 organiseert Panta Rhei vzw opnieuw kleuter- en 
themavakanties te TORHOUT en LICHTERVELDE voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Inschrijven via onze websites
Kleuters: www.ratjetoe.be     
Jongerenvakanties: www.pantarheivzw.be

GVBS Sint-Henricus 
Sint-Henricusstraat 4 - 8820 Torhout

PERIODE RATJETOE  3-6 j. PANTA RHEI  6-12 j.
vanaf 1e leerjaar

PRIJS

Zomer 1:  05-09/07 De slimme kat Plan(eet) B € 95

Zomer 2:  12-16/07 Ben je bang in het bos, Grote Wolf? Kunst: Puur natuur € 95

Zomer 6:  09-13/08 Het verkleedpartijtje Risk Fever € 95

Zomer 7:  16-20/08 Spoken kloppen niet ONline OFFline € 95

O.C. De Schouw 
Statiestraat 113- 8810 Lichtervelde 

Pasen 2:  12-16/04 Ben je bang in het bos, Grote Wolf? Kneed en klieder FUN € 95

Zomer 8:  23-27/08 De brief van Herman Wereldfeesten € 95

Panta Rhei vzw organiseert ook 
kleuter-& themavakanties in Handzame, 

Lendelede, Koekelare en Bekegem.
 

Info en inschrijven: 
Kleuters 3-6 j.: www.ratjetoe.be 

Themavakanties 6-12 j.: www.pantarheivzw.be


