De
Blokkendoos

VOC De Rozenkrans
Multifunctioneel centrum
Dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp

Afdeling Oostduinkerke
Albert 1 laan 54
8670 Oostduinkerke

Afdeling Oostende
De Blokkendoos
Clivialaan 9
8400 Oostende

Vrijetijdsaanbod
op maat

Contactpersoon is Martine Vanstechelman.
:058/52.12.52
: martine.vanstechelman@vocderozenkrans.be

VOC DE Rozenkrans

De Blokkendoos in vakanties

De Blokkendoos op schooldagen

De Blokkendoos biedt vrijetijdsbesteding
op maat en is onderdeel van het aanbod
dagopvang binnen VOC De Rozenkrans.

Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen bieden
Tijdens
schoolvakanties
schoolvrije dagen bieden
wij
opvang
van 8u30 tot en
17u.
wij opvang van 8u30 tot 17u.

We bieden opvang en begeleiding op:

Voor wie?

Het aanbod is rechtstreeks toegankelijk
of u beschikt via de toegangspoort over

Wat bieden we?
 Leuke vrijetijdsbesteding met
activiteiten aangepast aan de
mogelijkheden en interesses van elk
kind

 Ondersteuning bij het bevorderen van
sociale vaardigheden en
zelfredzaamheid

 Een veilige en kindvriendelijke
omgeving met oog voor het welbevinden

 Een team gemotiveerde en

▪ 08.30-09.30: onthaal
We bieden diverse activiteiten aan binnen een vast
▪ 09.30-12.00: Deze
ochtendactiviteit,
inclusiefzowel
10-uurtje
weekschema.
activiteiten kunnen
sensorisch
of creatief
zijn. warme
Ook koken,
▪motorisch,
12.00-14.00:
middagpauze,
inclusief
maaltijd
zwemmen en uitstapjes komen aan bod.
▪ 14.00-16.30: middagactiviteit, inclusief 4-uurtje
Ons aanbod is aangepast aan de mogelijkheden en
▪interesses
16.30-17.00:
van ophaalmoment
het kind.

D ede B
l o kenkzomervakantie
e n d o o s owordt
p samengewerkt
In
paas–
met de zonnetjeswerking van Speelcompagnie.
woensdagen
In die periodes is er eveneens ondersteuning door
monitoren vanuit die dienst.
Op woensdagnamiddag van 12u tot 16u30

Verloop van de dag
12.00-13.00: middagpauze, inclusief warme maaltijd

▪
▪ 13.00-16.30:
namiddagactiviteit,
inclusief 4-uurtje
08u30:
Aankomst
en opvang
09u15:
09u30:
12u00:
13u00:
14u00:
16u30:
17u00:

Onthaal in subgroep
voormiddag activiteit incl. 10 uurtje
Warme maaltijd
Vrij spel
Start namiddag activiteit incl. 4 uurtje
Opvang
Eind van de dag

professionele begeleiders

 Overleg met ouders
 Warme maaltijd en tussendoortjes

Kostprijs?
Per dag wordt een bijdrage gevraagd van
€ 5,36 (indexafhankelijk).

We bieden diverse activiteiten aan binnen een vast
weekschema. Deze activiteiten kunnen zowel
motorisch, sensorisch of creatief zijn.
Tijdens de paas– en zomervakantie werken we samen
met de Speelcompagnie, ‘t Zonnetje.
In die periodes is er ondersteuning door monitoren
vanuit die dienst.

Maandag, dinsdag,
d
o
nderdag en vrijdag:
ravotten

n

Voor kinderen van 2,5 t.e.m. 15 jaar met
(vermoeden van) een verstandelijke
beperking en ev. bijkomende
problematiek.

De Blokkendoos in de vakantie
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Wie zijn we?

11u10: Toezicht op de speelplaats
11u40: Huishoudelijke taken
12u00: Warme maaltijdn
snoezele tijd
Verzorging/vrije
ui
12u45: Begeleide overgang naar
ts klas.
ta activiteit.
15u30: Avondopvang met aangepaste
pj
17u30: Einde van de dag.
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12u00
pe
ex
13u00
16u30
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Warme maaltijd
Namiddagactiviteit incl. 4 uurtje
koken
Eind van de
dag.

