Sporthoek, poppenhoek, boekenhoek,
knutselatelier, winkeltje, poppenkast,
huiswerkruimte, eetruimte

Party kits
Keuze uit:
Verkleeddoos: kabouter, prinses, piraat…
Piratenkist: piratenkledij, materiaal om
zwaarden te maken, schatkist om te
verstoppen
Prinsessenkoffer: prinsessenkostuums,
materiaal om toverstokjes te maken
Bewegingsset: kegels, hoepels, blikken
en bal; met instructies

Naschoolse opvang
Vakantieopvang
Gebruik polyvalente ruimte
Partykit

Grote tuin met gocartparcours, trampoline,
speelcaravan, overdekte buitenruimte,
‘reuze’ tafelvoetbaltafel, grote zandbak,
tafelvoetbal, boomhut en minigolf.
Reserveer tijdig, want de plaatsen zijn beperkt
(maximum 28 kinderen).
Pagadder staat onder toezicht van Kind en gezin
en voldoet aan de voorwaarden betreffende
kwaliteit en veiligheid.
Fiscale attesten voor naschoolse opvang en
vakantieopvang beschikbaar.
Prijzen geldig tot december 2017.
Pagadder
Kardinaal Sterckxlaan 5
1860 Meise
E-mail info@pagadder.com
Website www.pagadder.com

Party Kit voor 10 kinderen
 30 euro per dag + 20 euro waarborg (bij schade
worden de kosten aangerekend)

Bankrekeningnummer BE73 0682 4721 7560
Ondernemingsnummer BE0888.214.647

www.pagadder.com

Naschoolse opvang voor
kinderen van 2½ tot 12 jaar
Vakantieopvang
We werken met thema’s: sprookjes,
beroepen, reis rond de wereld, …
Activiteiten per leeftijdsgroep
Zowel groepsactiviteiten als individuele
spelmogelijkheden
• 8–17 uur  15 euro per dag

Opvang in een huiselijke sfeer om uw kind
tot rust te laten komen of zich te laten
uitleven na de schooldag
Huiswerkbegeleiding
Vervoer van school naar Pagadder met de
schoolbus
Opvang tot 20 uur mogelijk op schooldagen
Naschoolse opvang  Pagadder-kaart
(22 beurten) 77 euro, vooraf aankopen
• 12–14 uur, woensdag  1 beurt
• 14–16 uur, woensdag  1 beurt
• 16–17 uur  1 beurt
• 17–18 uur  1 beurt
• 18–18:30 uur  1 beurt (+1 beurt voor broodje
en drankje)
• 18:30–19 uur  1 beurt
• 19–19:30 uur  1 beurt
• 19:30–20 uur  1 beurt

Gebruik van polyvalente
ruimte en grote tuin
-- Verjaardagfeestjes
-- Familiefeestjes
-- Communie/ lentefeesten
-- Geboortefeesten
-- BBQ
-- Bijeenkomst en vergaderingen van
verenigingen
-- Koffietafel
 120 euro, inclusief gebruik van volledig
ingerichte keuken, vaatwasmachine, servies en
bestek, tafels, stoelen en tuin met speelgoed

