
NederLANdStALige NASChOOLSe  
ACtiviteiteN iN Jette  
vOOr kiNdereN tOt 12 JAAr

hallo

WOOrdAteLier 8+ jaar 
theAter 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans 
15u45-16u45 (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
MuziekLAB 8+ jaar 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
16u-17u (2 x per week + 1u instrument) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
dANSkrieBeLS 6-7 jaar 
dANSiNitiAtie 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
15u45-16u45 (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
dANSLAB 8+ jaar 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
17u-18u (2 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
deBAteviLLe 10-11 jaar 
deBAt eN SPreekvAArdigheid (tAAL) 
gC essegem  
16u-17u30 (1 x per week) 
gratis of sollidaire bijdrage 
 

tAALAteLierS 3+ jaar 
NederLANdS - eNgeLS - FrANS 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
16u30-19u45 (1 x per week) 
€ 80/maand - € 275/semester 
€ 500/schooljaar -5% broers/zussen 
 
dANSLeS 5+ jaar 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
17u-20u (1 x per week) 
€ 150/semester -5% broers/zussen 
 
vOetBAL 9-12 jaar 
ritterklub 
9-10 jaar  17u30-18u45  
11-12 jaar  18u45-20u  
(2 keer per week + 1 wedstrijd) 
€ 425/jaar - € 25 korting bij meerdere 
inschrijvingen 
 
hedeNdAAgSe 10+ jaar 
dANSteChNiek 
Movart - danscentrum Jette 
17u30-18u30 (1 x per week) 
€ 190/jaar - € 240/jaar - € 290/jaar 
 

keMPO 5+ jaar 
zeLFverdedigiNg  
Shin gi tai kempo 
18u-19u30 (2 x per week) 
€ 30/maand - € 260/jaar -10% 3de kind 
 
JitSu MOtOriek 4-5 jaar 
BeWegiNgSSChOOL 
Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
16u30-17u30 
€ 280/jaar - € 120/jaar  
paspartoe kansentarief 
 
BrAziLiAANSe 8+ jaar 
Jiu Jiu-JitSu  
Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
8+ jaar  18u-19u30 11+ jaar  18u30-20u 
€ 280/jaar 
€ 120/jaar paspartoe kansentarief 
 
NederLANdS 8-12 jaar 
Labolobo 
16u-17u (1 x per week) 
€ 130/trimester  
of € 300/jaar 
 
eNgeLS 10+ jaar 
Labolobo 
17u-18u (1 x per week) 
€ 130/trimester of € 300/jaar 

maandag

SPeLeN Met kLANkeN 6-7 jaar 
MuziekiNitiAtie 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
15u20-16u20 (1 x per week) 
16u20-17u20 (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
kuNSteNBAd 6-7 jaar 
Muziek, CreA eN theAter 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans 
15u30-16u30 (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
WOOrdAteLier 8+ jaar 
theAter 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
15u30-16u30 (1 x per week) 
16u-17u (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief

kLeuterdANS 5 jaar 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
15u45-16u45 (1 x per week)  
€ 74/jaar  
 
dANSkrieBeLS 6-7 jaar 
dANSiNitiAtie 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
16u45-17u45 (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
MuziekLAB 8+ jaar 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
(2 x per week + 1u instrument) 
15u45-16u45 / 16u30-17u30 / 17u-18u  
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
COdiNg FrOM SCrAtCh 8-12 jaar 
Labolobo 
16u15-17u15 (1 x per week) 
€ 130/trimester - of € 300/jaar

tAALAteLierS 3+ jaar 
NederLANdS - eNgeLS - FrANS 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
16u30-19u45 (1 x per week) 
€ 80/maand - € 275/semester 
€ 500/schooljaar -5% broers/zussen 
 
dANSLeS 5+ jaar 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
17u-20u (1 x per week) 
€ 150/semester -5% broers/zussen 
 
BrAziLiAANSe 6-10 jaar 
Jiu Jiu-JitSu  
Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
6-7 jaar  16u30-17u30 
8-10 jaar  17u30-18u30 
€ 280/jaar - € 120/jaar paspartoe 
kansentarief

dinsdag

kNutSeLeN 5 jaar 
Met WOOrdeN 
CreAtieF theAter iN NL  
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
13u-14u (1 x per week) 
€ 74/jaar 
 
kNutSeLeN 6-7 jaar 
Met WOOrdeN 
CreAtieF theAter iN NL  
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
14u-15u (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
dANSkrieBeLS 6-7 jaar 
dANSiNitiAtie 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
6-7 jaar  12u25-13u25 / 13u-14u 
13u45-14u45 (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
SPeLeN Met kLANkeN 6-7 jaar 
MuziekiNitiAtie  
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
13u-14u / 16u-17u (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
MuziekLAB 8+ jaar 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
14u-15u / 16u-17u  
(2 x per week + 1u instrument) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
kuNSteNBAd 6-7 jaar 
Muziek, CreA eN theAter 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans 
15u-16u (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
dANSLAB 8+ jaar 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
8 jaar  15u-16u / 14u45-15u45  
(2 x per week) 
for boys  16u45-17u45 (2 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 

tAALAteLierS 3+ jaar 
NederLANdS - eNgeLS - FrANS 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
13u-19u45 (1 x per week) 
€ 80/maand - € 275/semester 
€ 500/schooljaar -5% broers/zussen 
 
dANSLeS 5+ jaar 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
13u-20u (1 x per week) 
€ 150/semester -5% broers/zussen 
 
tAALAteLier 5-6 jaar 
Nederlandstalige Bibliotheek Jette 
13u30-15u (1 x per week) 
gratis 
 
iNitiAtie  
BeeLdhOuWeN 6-12 jaar 
Atelier 34zero Muzeum  
14u-17u (1 x per week) 
€ 50/maand – € 10 jaarlijkse 
verzekeringsbijdrage 
 
JAzz kidS dANS 6-10 jaar 
C-dance  
6-8 jaar  13u45-14u45 (1 x per week) 
8-10 jaar  14u45-15u45 (1 x per week)  
€ 265/jaar - € 10 korting bij  
inschrijving 2de kind  
 
teChNique dANS 10+ jaar 
C-dance  
15u45-16u45 (1 x per week) 
€ 265/jaar - € 10 korting bij  
inschrijving 2de kind 
 
StretChiNg dANS 10+ jaar 
C-dance  
16u45-17u45 (1 x per week) 
€ 265/jaar - € 10 korting bij  
inschrijving 2de kind 
 
MAChOrALe ziNgeN 6+ jaar 
Labolobo  
14u-15u30 (1 x per week) 
€ 100/jaar 
 
gitAAr 7+ jaar 
Labolobo  
14u-16u15 (1 x per week) 
€ 130/trimester of € 300/jaar

vOetBAL 7-12 jaar 
ritterklub  
(2 x per week + 1 wedstrijd) 
7-8 jaar  15u30-17u  
9-10 jaar  17u-18u30 
11-12 jaar  18u30-20u 
€ 425/jaar – € 25 korting bij meerdere 
inschrijvingen 
 
MuLtiFOOt 4-6 jaar 
ritterklub  
15u30-17u (1 x per week) 
€ 275/jaar – € 25 korting bij meerdere 
inschrijvingen 
 
kLeuterAteLier 4-5 jaar 
CreA eN SPeL 
gC essegem 
14u-17u (1 x per week) 
€ 200/jaar - € 170/jaar (2de kind) 
€ 80/jaar paspartoe kansentarief 
 
ketJeSAteLier CreA 6-11 jaar 
gC essegem 
14u-17u (1 x per week) 
€ 200/jaar - € 170/jaar (2de kind) 
€ 80/jaar paspartoe kansentarief 
 
JitSu-MOtOriek 4-5 jaar 
BeWegiNgSSChOOL 
Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
14u-15u (4 x per week) 
€ 280/jaar - € 120/jaar paspartoe  
kansentarief 
 
BrAziLiAANSe Jiu-JitSu 6-11+ jaar 
Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
6-7 jaar  15u-16u 
8+ jaar meisjes  16u-17u 
8-10+ jaar  17u-18u15  
11+ jaar  18u30-20u 
€ 280/jaar - € 120/jaar paspartoe  
kansentarief 
 
zWeMLeS 7+ jaar 
Aquatix BxL  
14u30-15u30 / 15u30-16u30 
16u30-17u30 
€ 75 (10 lessen) - € 45 (10 lessen) 
Sociaal tarief  

woensdag

WOOrdAteLier 8+ jaar 
theAter 
Jetse Academie Muziek – Woord – dans  
15u25-16u25 / 15u45-16u45  
(1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
kuNSteNBAd 6-7 jaar 
Muziek, CreA eN theAter 
Jetse Academie Muziek-Woord-dans 
15u30-16u30 (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
MuziekLAB 8+ jaar 
Jetse Academie Muziek – Woord – dans  
15u45-16u45 / 16u-17u / 16u30-17u30 
(2 x per week + 1u instrument) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
dANSLAB 8+ jaar 
Jetse Academie Muziek – Woord – dans  
15u30-16u30 (2 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 

kOOriNJA ziNgeN 5-6 jaar 
Jetse Academie Muziek – Woord – dans  
16u-16u45 / 16u45-17u30 (1 x per week) 
€ 74/jaar (6+ j) – € 45/ jaar (5 j)  
gratis bij inschrijving andere les  
 
kOOriNJA ziNgeN 7-9 jaar 
Jetse Academie Muziek – Woord – dans  
17u30-18u30 (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
gratis bij inschrijving andere les 
 
deBAteviLLe 10-11 jaar 
deBAt eN SPreekvAArdigheid (tAAL) 
gC essegem  
16u-17u30 (1 x per week) 
gratis of sollidaire bijdrage 
 
tAALAteLierS 3+ jaar 
NederLANdS - eNgeLS - FrANS 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
16u30-19u45 (1 x per week) 
€ 80/maand - € 275/semester 
€ 500/schooljaar -5% broers/zussen

dANSLeS 5+ jaar 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
17u-20u (1 x per week) 
€ 150/semester -5% broers/zussen 
 
JitSu-MOtOriek 4-5 jaar 
BeWegiNgSSChOOL 
Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
16u30-17u30 
€ 280/jaar - € 120/jaar paspartoe  
kansentarief 
 
BrAziLiAANSe Jiu-JitSu 8-10+ jaar 
Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
17u30-18u30 
€ 280/jaar - € 120/jaar paspartoe  
kansentarief

donderdag

NASChOOLSe ACtiviteiteN

MiNi/MAxi-ACAdeMie 5-7 jaar 
(Per triMeSter PrOeveN  
vAN theAter, Muziek eN CreA)   
Jetse Academie Muziek-Woord-dans  
5 jaar  15u40-16u40 (1 x per week) 
inschrijven via de dagschool 
6-7 jaar  16u40-17u40 (1 x per week) 
€ 74/jaar - € 49/jaar - verminderd tarief 
 
 
tAALAteLierS-dANSLeS 3+ jaar 
NederLANdS - eNgeLS - FrANS-dANS 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
Taal  16u30-19u45 (1 x per week) 
€ 80/maand - € 275/semester 
€ 500/schooljaar -5% broers/zussen 
Dans 17u-20u (1 x per week) 
€ 150/semester - korting: -5% 
broers en zussen 

BrAziLiAANSe Jiu-JitSu 5-10+ jaar 
Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
6-7 jaar  16u30-17u30 
8-10 jaar  17u30-18u30 
11+ jaar  18u30-20u 
€ 280/jaar - € 120/jaar paspartoe  
kansentarief 
 
vOetBAL-SOCiAL FuN 7+ jaar 
ritterklub  
social fun  17u-18u30 (1 x per week) 
€ 275/jaar - € 25 korting bij meerdere 
inschrijvingen 
voetbal 17u30-19u (2 x per week + 1 
wedstrijd) 
€ 425/jaar - € 25 korting bij meerdere 
inschrijvingen 

keMPO 5+ jaar 
zeLFverdedigiNg  
Shin gi tai kempo  
18u-19u30 (1 x per week) 
€ 30/maand - € 260/jaar  
-10% vanaf inschrijving 3de kind  
 
tWO OF uS 6-10 jaar 
Ouder/kiNd - dANS 
C-dance 
17u15-18u15 (1 x per week) 
€ 265/jaar - € 10 korting bij inschrij-
ving 2de kind  

vrijdag
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Beste ouders, beste kinderen, 
Op deze vrijetijdskalender hebben we voor jou alle naschoolse Neder-
landstalige activiteiten voor kinderen tot 12 jaar voor het schooljaar 
2022-2023 opgenomen.  
Per dag krijg je een overzicht van alle activiteiten die plaatsvinden in Jette. 
Neem snel een kijkje, je zal zien, er zit zeker en vast iets tussen dat je 
aanspreekt.  
Voor meer informatie over (gratis) proeflessen, (korting)tarieven (via mu-
tualiteiten, OCMW, sportcheques van de gemeente, Paspartoe), kan je 
terecht bij de organisator(en) van de activiteit(en) die je leuk vindt.  
Ben je op zoek naar andere sporten in Jette?  
De dienst sport van de gemeente Jette kan je hierbij helpen op het nummer 
02/423 12 45. 
We wensen je heel veel plezier dit schooljaar!  
Betty & Sofie - Brede School* Coördinatoren 

*Een Brede School wil de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten door middel 
van een kwalitatief samenwerkingsverband tussen partnerscholen en alle actoren 
binnen de brede leer- en leefomgeving van deze kinderen. 
 
Chers parents, chers enfants, 
Ce calendrier reprend toutes les activités extra-scolaires néerlando-
phones pour les enfants jusqu’à 12 ans pour l’année scolaire  
2022-2023. 
Il contient un aperçu, jour par jour, de toutes les activités qui se dérou-
lent à Jette. Jetez-y un coup d'œil, vous y trouverez certainement une 
activité qui vous intéressera.  
Pour plus d'informations sur les cours d’essais (gratuits) les tarifs  
(sociaux) et/ou les réductions (via mutualités, CPAS, chèques sport de 
la commune, Paspartoe), veuillez contacter le ou les organisateurs de 
l'activité ou des activités qui vous plaisent.  
Vous cherchez d’autres activités sportives à Jette ?  
Le service des sports de la commune de Jette peut vous aider au  
02/423 12 45. 
Nous vous souhaitons une année scolaire pleine de plaisir !  
Betty & Sofie - Brede School* Coördinatoren 
*Le réseau “Brede School” veut augmenter les possibilités de développement des  

enfants en créant une coopération qualitative entre les écoles partenaires et tous les 
acteurs de l’environnement d’apprentissage et de vie au sens large de ces enfants. 

bettyeggermont@sint-goedele.brussels 
shoebeek@jette.brussels - 02/423 12 67
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14e FOS de FAuNAteN 
Laarbeeklaan 107 
0488/83 79 41 
https://defaunaten.be 
info@defaunaten.be 
 
AquAtix BxL 
Forumlaan 4  - Laken 
02/563 05 68 - 0485/96 09 94 
www.aquatixbxl.com 
 
AteLier 34zerO MuzeuM 
de rivierendreef 334 
02/428 33 06 
www.atelier34zero.be 
info@atelier34zero.be 
 
BruSSeLS BrAziLiAN  
Jiu JitSu 
hovenierstraat 100 - koekelberg 
0486/30 78 63 - 02/494 11 01 
www.bbjja.be 
dieter@bbjja.be 
 
C-dANCe 
A. hainautstraat 48c 
heilig hartlaan 6 
0476/63 65 37 
www.c-dance.net 
info.cdance@gmail.com 
 
gC eSSegeM 
Leopold i straat 329 
02/427 80 39 
www.essegem.be 
essegem@vgc.be 
 
hBLS  
JeugdeduCAtieCeNtruM 
Jetsesteenweg 601 
02/203 76 17 
www.hblanguages.com 
hblanguages@outlook.com 
 
iBO de PuzzeL 
initiatief Buitenschoolse Opvang 
Leopold i-straat 307 
Laarbeeklaan 110 
Wemmelsesteenweg 229 
02/427 09 44 
www.sint-goedele.be 
depuzzelmagritte@sint-goedele.be 
depuzzelleopold@sint-goedele.be 

JetSe ACAdeMie  
Muziek – WOOrd - dANS 
Wilgstraat 1 
de lessen van de Jetse Academie 
gaan door op verschillende  
locaties in Jette:  
Wilgstraat 1 - School Poelbos  
Heilig Hart school - Sint-Michiels-
school - Sint-Pieterscollege  
GC De Zeyp 
in de Jetse Academie volg je een tra-
ject om te leren musiceren, dansen 
of toneel te spelen. Om te proeven 
kan je starten met de initiatieles-
sen vanaf 5 - 6 jaar, daarna worden 
de lessen uitgebreider. 
Was je vorig jaar al ingeschreven?  
kijk voor jouw uurrooster op 
www.jetseacademie.be 
02/426 72 94 
www.jette.brussels/nl/ 
Jetse_academie 
secretariaat@jetseacademie.be 
 
JOMuS vzW 
dieudonné Lefèvrestraat 41 
Laken 
0474/36 75 13 
www.jongmusical.com 
jomusvzw@gmail.com 
 
kidS’ hOLidAyS  
POeLBOS-LAAr BeekLAAN 102 
inschrijvingen : 
gemeentelijke Sportdienst 
Wemmelsesteenweg 100  
(verdieping 2B) 
02/423 12 47 
www.jette.brussels 
kidsholidays@jette.brussels 
 
kiNderBOerderiJ 
kleine Sint-Annastraat 172 
02/479 80 53 
www.kinderboerderijjette.be 
deploeg@kinderboerderijjette.be 
 
LABOLOBO 
Firmin Lecharlierlaan 4 
02/270 34 11 
www.labolobo.eu 
info@labolobo.eu 
 

MOvArt 
dANSCeNtruM Jette 
e. van Cauwenberghstraat 55 
Molenbeek 
0479/69 38 75 
www.danscentrumjette.be 
FB movart-dcj 
movart.brussels@gmail.com 
 
NederLANdStALige  
BiBLiOtheek Jette 
kardinaal Mercierplein 6 
02/427 76 07 
www.jette.bibliotheek.be 
bibliotheek@jette.brussels 
 
ritterkLuB 
Jean Joseph Crocqlaan 50 
www.ritterklub.be 
info@ritterklub.be 
 
SCOutS Jette 
Wemmelsesteenweg 310 
0494/76 04 42 
www.scoutsjette.be 
groepsleiding@scoutsjette.be 
 
ShiN gi tAi keMPO 
Fire gym - A. hainautstraat 48c 
0484/72 19 74 
www.firegym.be/ 
kempo-self-defence 
nordine.ame@gmail.com 
 
SPeeLPLeiNWerkiNg 
BONAveNture 
heilig-hartlaan 6  
02/563 05 80 
tickets.vgc.be 
speelpleinen@vgc.be 
 
SPeeLPLeiNWerkiNg 
SiNt-MiChieLSSChOOL  
Leopold-1-straat 362  
02/563 05 80 
tickets.vgc.be 
speelpleinen@vgc.be 
 
teNNiSSChOOL  
SPOrt eN SPeL 
tennisclub Le Chalet 
Malisstraat 1 - Molenbeek 
0472/42 02 59 
www.vzwsportenspel.be 
info@vzwsportenspel.be 

AteLier 9-11 jaar 
BeeLdeNde kuNSt   
gC essegem  
10u-12u (1 x per week) 
€ 110/ jaar - € 33/jaar - paspartoe 
kansentarief 
 
MuLtiMOve 4-5 jaar 
BeWegeN  
gC essegem  
10u-11u (1 x per week) 
€ 85/jaar - € 21,5/jaar  
Paspartoe kansentarief 
 
kidS : Lekker kOkeN! 8-12 jaar 
gC essegem  
10u-12u30 (1 x per week om de 2 weken) 
€ 100/jaar - € 30/jaar  
Paspartoe kansentarief 
 
tAALAteLierS 3+ jaar 
NederLANdS - eNgeLS - FrANS 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
10u-19u (1 x per week) 
€ 80/maand - € 275/semester 
€ 500/schooljaar -5% broers/zussen 
 
dANSLeS 5+ jaar 
hBLS Jeugdeducatiecentrum 
10u-17u30 (1 x per week) 
€ 150/semester -5% broers/zussen 

hedeNdAAgSe 4-10+ jaar 
dANSteChNiek  
Movart – danscentrumjette   
4-5 jaar  10u-11u (1 x per week) 
6-9 jaar  11u15-12u15 (1 x per week) 
10+ jaar  13u30-15u30 (1 x per week) 
€190/jaar - €240/jaar - € 290/jaar 
€ 230/jaar - € 280/jaar - € 330/jaar 
 
BeWegiNSgSSChOOL 2,5-5 jaar 
kLeuterS WOrdeN NiNJA’S 
Brussels Brazilian Jiu Jitsu  
2,5-4 jaar  10u-11u 
4-5 jaar  10u-11u 
€ 280/jaar - € 120/jaar paspartoe  
kansentarief 
 
grAPPLiNg 6-11+ jaar 
Brussels Brazilian Jiu Jitsu  
6-7 jaar  11u-12u 
8-10 jaar  12u-13u 
meisjes 8+ jaar  11u-13u 
11+ jaar  13u-14u 
€ 280/jaar - € 120/jaar paspartoe  
kansentarief 
 
BABy dANCe 2,5-5 jaar 
C-dance   
10u-11u (1 x per week) 
€ 265/jaar - € 10 korting  
bij inschrijving 2de kind

CAFé BABy-BOuM 1,5-4 jaar 
CreAtieF AteLier 
Atelier 34zero Muzeum  
15u30-16u15  
(1ste zaterdag van de maand) 
€ 10/sessie per persoon 
 
hiP-hOP 8-10+ jaar 
dANS 
C-dance   
8-10 jaar  15u30-16u30 (1 x per week) 
10-12 jaar  13u30-14u30 (1 x per week)   
€ 265/jaar - € 10 korting  
bij inschrijving 2de kind 
 
JeugdBeWegiNg 6+ jaar 
Scouts Jette   
14u -17u30 (1 x per week) 
€ 34/jaar 
 
JAzz 4-10+ jaar 
dANS 
C-dance   
4-6 jaar  11u-12u (1 x per week) 
6-8 jaar  10u-11u (1 x per week) 
8-10 jaar  14u30-15u30 (1 x per week) 
10-12  12u30-13u30 (1 x per week) 
€ 265/jaar - € 10 korting  
bij inschrijving 2de kind 

zaterdag

PAreNtS & kidS 3+ jaar 
BOdy AWAkeNiNg 
BeWegiNg 
Movart 
10u-12u (1 x per maand) 
€110 - €135 - € 185 

JeugdBeWegiNg 6+ jaar 
14e FOS de Faunaten 
14u-17u30 (1 x per week) 
€ 55/jaar - korting mogelijk

FAMiLievOOrSteLLiNgeN 1,5+ jaar 
gC essegem  
11u (1 x per maand) 
€ 6/voorstelling volwassenen -  
€ 4/voorstelling (-12j) - € 2/voorstelling 
(paspartoe kansentarief)) 

zondag
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de verschillende locaties zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.  
voor detailinformatie over de verbindingen met trein, tram, metro en bus consulteer je best de 
websites en apps van de vervoersmaatschappijen (www.nmbs.be, www.delijn.be, www.mivb.be).

2114 Molenbeek

StAgeS iNitiAtie 6-12 jaar 
BeeLdhOuWeN  
tiJdeNS de herFStvAkANtie,  
PAASvAkANtie eN zOMervAkANtie  
Atelier 34zero Muzeum  
€ 100/week 
 
SPeeLPLeiN 3-6 jaar 
tiJdeNS de PAASvAkANtie  
eN de zOMervAkANtie  
Bonaventure speelpleinwerking  
1ste kind: € 25/week, 2de kind: € 15/week  
+ 2 kinderen: € 15/week 
€ 7/week: verhoogde tegemoetkoming 
 
SPeeLPLeiN 3-12 jaar 
tiJdeNS de PAASvAkANtie  
eN de zOMervAkANtie  
Sint-Michielsschool speelpleinwerking  
1ste kind: € 25/week, 2de kind: € 15/week  
+ 2 kinderen: € 15/week 
€ 7/week: verhoogde tegemoetkoming 
 
SPeeLWekeN 3-12 jaar 
eN theMAWekeN  
tiJdeNS de herFStvAkANtie,  
krOkuSvAkANtie, PAASvAkANtie  
eN zOMervAkANtie   
gC essegem  
themaweek: € 56/week - € 15/week 
Paspartoe-kansentarief -  
kleuterspeelweken en natuurweken: 
€70/week - € 60/week (2de kind)  
€ 15/week Paspartoe-kansentarief 
 
tAALkAMPeN Met  
SPOrtieve/reCreAtieve  
ACtiviteiteN 3-18 jaar 
tiJdeNS de herFStvAkANtie,  
kerStvAkANtie, krOkuSvAkANtie,  
PAASvAkANtie eN zOMervAkANtie   
hBLS Jeugdeducatiecentrum  
€ 150/week – € 220/week 
-5% 2de kind - € 10/week bij 2 weken

SPOrtieve StAgeS 5-12 jaar 
tiJdeNS de herFStvAkANtie,  
kerStvAkANtie, PAASvAkANtie  
eN zOMervAkANtie  
Brussels Brazilian Jiu Jitsu  
€ 30/week – Paspartoe kansentarief 
€ 40/week (leden + 2 kinderen),  
€ 65/week (niet leden + 2 kinderen),  
€ 75/week (leden),  
€ 90/week (niet-leden) 
 
SPeeLWekeN 2,5-12 jaar 
tiJdeNS de herFStvAkANtie,  
kerStvAkANtie, krOkuSvAkANtie, 
PAASvAkANtie eN zOMervAkANtie 
iBO de Puzzel 
Magritte en Leopold   
€ 10 – volledige dag,  
€ 7 – halve dag – sociaal tarief o.b.v. 
inkomen – kortingtarief  
-25% vanaf 2de kind 
 
theMAkAMPeN 2,5-12 jaar 
tiJdeNS de herFStvAkANtie,  
kerStvAkANtie, krOkuSvAkANtie, 
PAASvAkANtie eN zOMervAkANtie  
Jomus vzW 
Musical kamp en wetenschapskamp: 
€ 176,2/week - 2de kind – 10% 
3de kind – 15% 
Speelkamp: € 98/week  
2de kind – 10%, 3de kind – 15% 
 
vAkANtieSPeeLPLeiN 3-12 jaar 
POeLBOS - LAArBeekLAAN 102 
tiJdeNS de PAASvAkANtie  
eN zOMervAkANtie  
kids’ holidays 
Jettenaren: € 60/week  
Niet Jettenaren: € 120/week 
 

kiNderBOerderiJ 4-12 jaar 
StAge BOerderiJLeveN 
tiJdeNS de herFStvAkANtie,  
krOkuSvAkANtie,  
PAASvAkANtie eN zOMervAkANtie  
kinderboerderij Jette 
€ 110/week + € 5 opvang 
 
theMAWekeN 5-12 jaar 
tiJdeNS de herFStvAkANtie,  
PAASvAkANtie eN zOMervAkANtie 
Labolobo 
€ 150/week – 10% per extra kind 
 
WOrkShOP  
OuderS – kiNdereN 
BOugeMOveBeWeeg 
dANSkAMP – CreAtieve dANS 
6-12 jaar 
tiJdeNS de krOkuSvAkANtie, de 
PAASvAkANtie eN de zOMervAkANtie 
Movart – danscentrumjette  
€ 100/week - € 150/week - € 200/week 
 
zOMerkAMP 6-12 jaar 
tiJdeNS de zOMervAkANtie 
eNkeL vOOr LedeN 
Scouts Jette 
€ 150 1ste kind, € 135 vanaf 2de kind 
 
zOMerkAMP 6-16 jaar 
tiJdeNS de zOMervAkANtie  
eNkeL vOOr LedeN 
14e FOS de Faunaten  
€ 110 - € 130- korting mogelijk 
 
teNNiSStAgeS iN COMBiNAtie 
Met MuLtiSPOrt 5+ jaar 
tiJdeNS de herFStvAkANtie,  
kerStvAkANtie eN zOMervAkANtie 
tennisschool Sport en Spel vzw 
€ 115/week – korting vanaf 2de kind

schoolvakanties

mEt DE StEuN VaN hEt COLLEgE VaN BurgEmEEStEr EN SChEPENEN VaN DE gEmEENtE JEttE

Brede SChOLeN iN Jette

vrijetijdskalender
2022-2023

de vrijetijdskalender is een initiatief van  
de Brede School essegem (Bres) en de Brede School de verrekijker.  

Le ‘vrijetijdskalender’ (calendrier des loisirs) est une initiative  
de l’école Brede School Essegem (Bres) et de l’école Brede School De Verrekijker. 

de Brede School Coördinatoren Betty eggermont en Sofie hoebeek  
helpen je graag verder bij vragen. 

Les Brede School Coördinatoren Betty Eggermont et Sofie Hoebeek 
sont à votre disposition pour toute question. 

  
bettyeggermont@sint-goedele.brussels 

shoebeek@jette.brussels 
02/423 12 67
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