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Beste lezers

Arkades: erkende vereniging jeugdwerking

Arkades leeft meer dan
ooit! Sinds september
sta ik halftijds voor de
klas. Daardoor krijg ik
meer ruimte om me
nog meer voor Arkades
onvoorwaardelijk in te
zetten. En dat loont! Ik
blik tevreden terug en
kijk uit naar alle mooie
realisaties die er nog
aankomen.

HIP HIP HOERA voor ARKADES: erkend als jeugdwerking
door de provincie Antwerpen. Dat is goed nieuws voor vele
partijen!

Veel leesplezier!
Elke Coorens
hoofdcoördinator
Arkades vzw

Voor
Arkades
kan
dit
deuren
openen
naar
subsidiemogelijkheden. Bovendien kunnen we voortaan
beroep doen op instanties om materialen aan een
voordelig tarief te ontlenen.
Alle ouders van deelnemers onder de 12 jaar krijgen in het voorjaar van 2015
fiscale attesten voor het jaar 2014. Onkosten die vallen onder naschoolse opvang
kunnen ingebracht worden in de personenbelasting met een maximaal aftrekbaar
bedrag van €11.20 per dag. Deze voorwaarden gelden enkel voor personen
beroepsinkomsten hebben. Dit zijn beroepsinkomsten in de ruime zin van het woord
(winst, baten, bezoldigingen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, andere
vervangingsinkomsten ...). Je moet ook het kind ten laste hebben.
Invulformulieren van de mutualiteiten mogen binnengebracht worden. Je kan
hiermee een tegemoetkoming krijgen voor vrijetijdsbesteding tot soms €60 per jaar.
Deze tegemoetkoming mag slechts één keer per jaar aangevraagd worden.
Hoeveel kost Arkades dan voor de deelnemer? Een kleine simulatie…

Kalender
25 oktober 2014
workshop
voetreflexologie
ouder/kind
12 november 2014
thema-avond
Studeert Sam? Of
mama?

Deelname aan:
halloween@Arkades
(4 dagen)
cursus uit het aanbod: Arkades After School
(1 les/week: 10 weken)
TOTAAL:
korting mutualiteit
aftrek personenbelasting

€80

€115
€195
€60
4 x €11.20
10 x €10

Werkelijke kost:

€144.80
€ 50.20

23 november 2014
Dag van de
Wetenschap
10 en 11 januari 2015
opendeurweekend

Vreugde hebben in observeren en begrijpen, is de mooiste gift van de natuur.
(Albert Einstein)
www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30

Arkades Xtra
Jaargang 1, nr. 5

oktober 2014 p. 2

halloween@Arkades: 28 t/m 31 oktober 2014
Het aanbod voor de herfstvakantie is waanzinnig! Wat staat
er zoal op het programma?
 ontwerp een halloweenlantaarn met theelicht
 griezelfiguur figuurzagen en solderen (met batterij en
licht)
 creëer een heerlijke snoepschaal
 potje + kandelaar bakken
 knutsel een fotohouder
 creatief met foto’s met Picasa
 experimenteer met een halloween-klankspel
 snijd een pompoenspook
 brouw smakelijke pompoensoep met spinnenballetjes
 ervaar echte halloweenscience in het halloweenlabo
 griezelverhaal bedenken met o.a. Lego Story Starter
 spoken gipsen
 maak een (griezelig) insect
Op vrijdag 31 oktober sluiten we af met een gezinswandeling. Die start om 19u30. De precieze
vertrekplaats wordt later nog meegedeeld. Het hele gezin neemt deel aan €20. De griezelwandeling
krijgt vorm in de halloweenweek zelf want het zijn onze deelnemers die instaan voor de invulling ervan.
Inschrijven voor 4 dagen kan nog tot 20 oktober 2014 via de website. Liever 1,2 of 3 dagen
deelnemen? Mail je naam en de gewenste dagen door (info@arkades.be) en na 15 oktober bekijken
we welke workshops extra kunnen ingericht worden.

Samenwerking Umicore
Umicore is een gevestigde waarde in onze regio en focust op groene technologieën. Deze
hoogtechnologische productiesite heeft al meer dan 200 jaar ervaring met metalen. Arkades en
Umicore sloegen de handen in elkaar en gaan samen aan de slag om groene technologieën dichter
bij kinderen en jongeren te brengen. Umicore heeft de technische know how, Arkades heeft de
pedagogische-didactische expertise.
Vanaf januari 2015 wordt bij Arkades in het cursusaanbod de module
‘Groene technologie’ aangeboden. Deze cursus is voor kinderen/jongeren
van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair
onderwijs. Arkades werkt de lessenreeks uit, Umicore ondersteunt financieel
en materieel. In deze cursus staat ook een bezoek aan Umicore gepland.
Op dit moment worden de lessenreeks en het bedrijfsbezoek voorbereid.
De lessenreeks zelf zal boordevol proefjes zitten. Eén van de toppers is het
maken van een voertuigje dat rijdt op zonnepanelen.
Vanaf april 2015 zal het lessenpakket (incl. bedrijfsbezoek) ook beschikbaar zijn voor scholen.

www.arkades.be
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Samenwerking sportdienst Herentals
Het schooljaar is nog maar net gestart maar er wordt bij Arkades al gedacht aan de zomer van 2015.
Het zomeraanbod van Arkades zal opnieuw spetterend uitdagend zijn. Maar in de zomer van 2015 staat
ook een mooie samenwerking met de sportdienst van Herentals op het programma.

6 tot en met 10 juli 2015

techniek/omnisportkamp
- voor 3de en 4de leerjaar
- voor 5de en 6de leerjaar
techniek (fietsherstellingen)/fietskamp
plusgroep/omnisportkamp
Dit kamp is exclusief voor meer- of
hoogbegaafde kinderen van het 4de, 5de
en 6de leerjaar.

13 tot en met 17 juli 2015
3 tot en met 7 augustus 2015

Alle inschrijvingen en administratie worden behandeld door de sportdienst zelf. Toon je al interesse, laat
het ons zeker weten. Dan kunnen we je gegevens doorgeven aan de sportdienst zodat je in hun
mailinglijst terecht komt.
Het zomeraanbod van Arkades zelf, dat parallel zal lopen, is nog steeds in eigen beheer.

Studenten in huis

Proficiat…

Annelien Vermijlen en Dries Stessens zijn twee
laatstejaarsstudenten
aan
de
Thomas
Morehogeschool in Vorselaar. Ze willen hun
regentaatsopleiding
afronden
met
een
onderzoeksproject
rond
hoogbegaafdheid.
Arkades
heeft
uiteraard
haar
volledige
samenwerking verleend. Annelien en Dries zullen
nog vaker over de vloer komen.

… coach Manon Overbeeke met het behalen
van je ECHA-diploma. ECHA staat voor
European Council for High Ability, een
Europees erkend diploma om te werken met
hoogbegaafde kinderen en jongeren. Van een
professionele
aanpak
gesproken
bij
Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Kempen
onder de vleugels van Arkades.

Famke
Pauwels
en
Elise
Peeters
zijn
laatstejaarsstudenten in de opleiding Grafische en
digitale media. Ze volgen het vak Kernproject 5.
Hiervoor moesten ze op zoek gaan naar een vzw
(non-profit) die een grafische opfrissing kan
gebruiken. De ontwerpen zullen uiteindelijk leiden
tot definitieve producten. Arkades heeft de
dames de kans gegeven om voluit een nieuwe
huisstijl voor Arkades te ontwerpen. Benieuwd
naar de eerste resultaten…
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Workshops en thema-avonden
Workshop "Voetreflexologie ouder/kind"
Aanraking betekent voor kinderen aandacht. Ze zetten zich gemakkelijk in de zetel en leggen hun
voetjes in uw handen. Ze worden rustig, of beginnen vrijuit te praten. Ze voelen zich op hun gemak.
Voetreflexologie hoeft bij een kind niet lang te duren. Tien minuutjes per dag is voldoende. Het
bevordert de slaap, het gevoel van geborgenheid en vertrouwen.
Het kan op eender welke leeftijd gegeven worden en is een mooie afsluiter van de dag. Anderzijds
spelen kinderen ook heel graag met de voeten van een volwassene!
Coach Ilse Van Dyck ontvangt geïnteresseerden voor deze workshop op
zaterdag 25 oktober 2014. Iedereen is welkom van 13u15 tot 16u15.
Arkadesleden betalen €35. Anderen betalen €45.
Inschrijven kan via de inschrijfmodule op de website voor 15 oktober.

thema-avond ‘Studeert Sam of mama?’
Wie studeert er thuis? En wie kent de leerstof als de beste? Hoe kan je
Sam helpen? Wanneer doe je dat? Er moet ook eten gemaakt worden,
nog wat andere huishoudelijke taken afwerken, Sam die zelf nog naar
de sportclub – of naar Arkades  – moet gebracht worden, …?
Hoe coach je Sam het best? Samen huiswerk maken zonder discussies…
In deze thema-avond krijg je enkele tips en trics om huiswerkbegeleiding thuis aan te pakken.
Deze thema-avond wordt gegeven door Elke Coorens op woensdag 12 november 2014 om 20u.
Inschrijven doe je bij voorkeur online. Dan beschikken we in één klap over al je gegevens. Liever toch
een mailtje? Stuur het naar info@arkades.be.
Deelnemen kost €15 per persoon (€25 per koppel). Na inschrijving krijg je een betalingsuitnodiging.
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Dag van de Wetenschap
Op zondag 23 november zet Arkades de deuren
open voor De Dag van de Wetenschap.
De volgende workshops kunnen gevolgd worden:







van 10u tot 13u: 3D-tekenen en Design
van 10u tot 13u: fietsherstellingen
van 10u tot 13u: kruidengeneeskunde
van 13u tot 16u: sterren en planeten
van 13u tot 16u: Lego Mindstorms
van 14u tot 16u: de adembenemende adem
i.s.m. Jeugd Rode Kruis (8-12 jaar)

Je kunt gratis deelnemen aan de workshops!
Inschrijven is verplicht. Let op: de plaatsen zijn
beperkt!
Inschrijven? Klik op
techniek@Arkades.

het

inschrijfformulier

bij

Expertisecentrum
Hoogbegaafdheid
Kempen: oudercursus ‘Hoog iq en nu?’
Vanuit een theoretische basis leert u veel
voorkomende praktische problemen oplossen.
Hoe signaleert u een hoogbegaafd kind? Kan
dit ook zonder intelligentietest? En vanaf welke
leeftijd? Wellicht weet u al dat u
hoogbegaafde kinderen in uw gezin of klas
heeft. Dan weet u ook dat ze u regelmatig
voor een raadsel stellen. Wat is de
achtergrond van hun gedrag? Waarom lijken
eenvoudige dingen zoals kamer opruimen of
automatiseren maar niet te lukken? Waarom
lijkt het zo moeilijk sociale aansluiting te
vinden? Hoe maak je als ouders en school
samen goede afspraken?
We bekijken deze vragen aan de hand van
recente theorie van binnen- en buitenlandse
wetenschappers en vinden daarin praktische
oplossingen
voor
veel
voorkomende
problemen. In deze cursus is ruimte voor
inbreng van specifieke vragen en het van
gedachten wisselen met andere cursisten.
Wanneer: op afspraak met de deelnemers
Doelgroep: volwassenen
Maximum aantal deelnemers: 10
Prijs: leden: €150 / niet-leden: €175
Coach: Manon Overbeeke

Nog enkele ouderparen en we kunnen een cursus plannen!!!
Dank je wel!

 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PRcampagne mee helpen verspreiden!

Interessante cursus gezien?
Onze cursussen vallen erg in de smaak bij het publiek maar het tijdstip ligt niet altijd ideaal. Laat het ons
weten, alstublieft! We zijn altijd bereid om na te gaan of een cursus kan verplaatst worden.

www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30

Arkades Xtra
Jaargang 1, nr. 5

oktober 2014 p. 6

Maak Arkades mee bekend - OPROEP

Arkadesmail UIT de SPAM-box

Het laatste infomoment van Arkades op 7
september was een groot succes! Heel wat
nieuwe gezichten, gestuurd door bekende
gezichten. Dat wil zeggen dat Arkades aanslaat
bij het publiek.

We merken iets te vaak dat onze mailing in
spamboxen, junkmail of bij ongewenste mail
terechtkomt. Dat is natuurlijk erg jammer want
zo gaat belangrijke communicatie soms
verloren. Indien dit bij jou het geval is, moet je
enkel aangeven dat het om gewenste mail
gaat.

We maken er ondertussen werk van om deze
jonge organisatie blijvend bekend te maken.
Maar we botsen helaas vaak op instanties. We
blijven onderhandelen om een artikel te krijgen in
de Stadskrant of de onlinedienst van Uit-inHerentals. Er zijn ook enkele Herentalse scholen
die verkozen om niet langer onze flyers uit te
delen. Natuurlijk betreuren we dit enorm want het
enige dat we willen is een mooi partnerschap
aangaan in het belang van onze kinderen en
jongeren.

ouders@Arkades
De ouderwerking is door de vakantieperiode
en de start van het schooljaar op een laag
pitje gaan draaien. Tijd om er terug leven in
te blazen. We zijn nog steeds op zoek naar
mama’s of papa’s die interesse tonen. Laat
het dus weten via info@arkades.be.

Dus…
kun
je
flyers
verdelen,
onze
facebookpagina liken en delen,… Verspreid ook
onze nieuwsbrieven onder vrienden, kennissen,
familie, buren,… Doen, doen, doen! Je bewijst
Arkades er een grote dienst mee waarvoor een
oprechte DANKJEWEL!

feestje@Arkades: de eerste feestjes zijn geboekt!
Ben je jarig en wil je je gasten op een speciale manier trakteren? Wat denk je van een
feestje@Arkades?
Samen een robot bouwen en programmeren, uitvinden hoe magneten werken, …
Welk feestje zou je graag willen doen?
Lego Mindstorms en Lego Story Starter
Dank je wel!
 potjes draaien
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PR fietsherstellingen
campagne mee helpen verspreiden!
 games ontwerpen
 creatief aan de slag (knutselen met een plus)
 techniek op vraag (best even bellen)
Eigen ideeën mag je ook altijd voorstellen. We bekijken dan wat haalbaar is.
Eten en drinken zijn niet aanwezig maar mag je uiteraard zelf meebrengen.
Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 20
Deelnameprijs: per deelnemend kind betaal je €8.50 (met een minimum van €68)
Feestje@Arkades is er voor jarigen van 6 tot 12 jaar. Een feestje aanvragen doe je via het formulier.
www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30

Arkades Xtra
Jaargang 1, nr. 5

oktober 2014 p. 7

ZOOM IN… de cursisten aan het werk
Tieneryoga: meidenkli(e)k
Tieneryoga is in! Deze cursus is VOLZET!

WiWeTe®…
hoe
het
met
luchtvervuiling is gesteld in de buurt?

de

De jongens doen heel wat aan techniek: Google
Maps, gps-coördinaten, labo… Binnenkort gooien
we al onze resultaten online.

NIET VERGETEN…
Op 29 maart laten onze cursisten zien wat de Arkadescoaches hen bijbrachten. Iedereen is welkom om
15u voor het TOONMOMENT. Inschrijven gebeurt via het strookje dat de cursisten kregen of via een
mailtje.
Aansluitend is er de kans om de coaches te spreken tijdens het INFOMOMENT van 17u tot 18u.

Meer kiekjes?
Er lopen te veel verschillende cursussen om van alles foto’s te publiceren . We werken aan een
online fotoalbum voor de niet-facebookers. Voorlopig staat alles op onze FACEBOOKPAGINA.

www.arkades.be

info@arkades.be
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