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TURELUREN
Tureluren brengt verschillende uitdagende activiteiten naar 
de buitenschoolse opvang van De Notelaar.

START: 10 MAART TOT 24 JUNI 2022

Voor wie?  Voor kleuters en leerlingen (3 » 12 jaar) die in de Notelaar naar 
 school gaan en die na school graag deelnemen aan activiteiten.
Wanneer?   Wekelijks op donderdag en vrijdag
 (niet tijdens schoolvakanties).

Waar?  In de buitenschoolse opvang van SBS De Notelaar 
 van 15.30 tot 16.30 uur.

Kostprijs De activiteit is gratis, je betaalt de opvangprijs.

Wat? Sport, spel, workshops, knutselen, muziek…

Inschrijven Vooraf inschrijven is noodzakelijk en dat doe je digitaal via: 
 www.tureluren.aalst.be vanaf 21 februari. 
	 De	school	geeft	nog	meer	informatie	mee	via	brief,	e-mail	
 of hun website. Inschrijven kan ook via het secretariaat van
 de school of je kunt langskomen bij Huis van het Kind.

Heb je nog vragen of problemen met de inschrijving?
Dan kan je altijd terecht bij het secretariaat van de school  
of	je	stuurt	een	e-mail	naar	huisvanhetkind@aalst.be	
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