Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige

speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs
op Speelplein Speelkriebels! Ravotten, rollebollen en buiten spelen

staan bij ons hoog aangeschreven! Kampen bouwen, je verkleden in
prinses of superheld, een stripje lezen, knutselen,... Elke dag valt er

wel iets leuks te beleven. Ons team van enthousiaste animatoren biedt je elke dag
creatieve activiteiten aan.

100 % spel en plezier gegarandeerd!
Tijdens de paas- en zomervakantie van 2019 organiseren we speelpleinwerking voor
de

kinderen van 3 jaar tot en met het 6 studiejaar. Het speelplein ‘Speelkriebels’ is er voor

iedereen: zowel kinderen van Wortegem-Petegem als van buiten de gemeente zijn
welkom!

Wanneer?
Paasvakantie
-

8 tot 12 april 2019

-

1 tot 5 juli 2019

Zomervakantie
-

8 tot 12 juli 2019

-

15 tot 19 juli 2019

-

29 juli tot 2 augustus 2019

-

5 tot 9 augustus 2019

Uurschema

8u – 9u: Vooropvang

9u – 16u30: activiteiten
16u30 – 17u30: Naopvang

Na 17u30 eindigt de verantwoordelijkheid van de animatoren.

Als je het speelplein wil verlaten vóór 17u30 zonder begeleiding van een volwassene, moet je een
briefje meebrengen met de toelating van je ouders.

Begeleiding

Een team enthousiaste animatoren staat opnieuw
klaar om uw (b)engels een prettige tijd te geven op

het speelplein. We voorzien minimum 1 animator per
8 kinderen. Een aantal van deze animatoren hebben
het attest ‘animator in het jeugdwerk’, erkend door

de Vlaamse overheid. Dit houdt in dat ze een cursus
met succes hebben gevolgd om op een verantwoorde

manier om te gaan met kinderen. Het speelplein
wordt voorbereid door een stuurgroep. Samen

denken we na hoe we op het speelplein kwaliteit kunnen blijven aanbieden.
Heb je vragen, bemerkingen, dan kun je altijd bij hen terecht!
Dit gebeurt onder leiding van de hoofdanimatoren.

Waar?

Gemeentelijk domein de Ghellinck
Kotrijkstraat 70

9790 Wortegem-Petegem
Afspraak aan het kantientje, maar ook de tent toveren

wij om tot een grandioze speelhal. Op het domein zijn
er verschillende speeltuigen ingericht, voor jong en
oud.

Wie?

Vanaf 3 jaar is je kindje welkom op het speelplein, kinderen die nog enkele uurtjes slaap nodig

hebben overdag of nog niet zindelijk zijn, kunnen jammer genoeg niet deelnemen aan het
speelplein.
We delen de kinderen op in 3 groepen, bij bepaalde activiteiten worden 2 (of meer) groepen
samen gebracht.
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1 , 2 en 3 kleuterklasje
1 , 2 en 3 studiejaar
4 , 5 en 6 studiejaar

Inclusie

Speelkriebels heeft een inclusieve werking, dit wil zeggen dat ook kinderen met een beperking

welkom zijn op het speelplein. Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden vragen wij aan de

ouders om voor 15 juni contact op te nemen met Silke van de Jeugddienst. Wij komen graag eens
langs voor een kennismakingsgesprek.

Inschrijven?

We raden aan om zoveel mogelijk op voorhand in te schrijven. Het aantal is beperkt, dus snel zijn is
de boodschap. Indien je kind een extra dag wenst te komen, schrijf je minimaal 24h op voorhand
in. Afhankelijk van het aantal plaatsen is het mogelijk om alsnog in te schrijven.

Voor de paasvakantie kan je inschrijven vanaf maandag 25 februari 2019 om 9 uur.
Voor de zomervakantie kan je inschrijven vanaf dinsdag 23 april 2019 om 9 uur.

Inschrijven doe je bij voorkeur elektronisch via het formulier op de website. Je krijgt altijd een
bevestiging van je inschrijving. Betaling gebeurt eind augustus via factuur.

Annuleren?

Kan je kindje om de een of andere reden niet komen naar het speelplein, dan moet je 5
werkdagen op voorhand annuleren. Is je kindje ziek, dan bel je naar de jeugddienst om dit te

melden. Indien niet op tijd werd verwittigd, zijn we genoodzaakt deze speelpleindag aan te
rekenen.

Medische fiches

We vragen om voor elk kindje een ingevulde medische fiche te bezorgen aan de jeugddienst of
mee te brengen op de eerste speelpleindag.

08.00u-09.00u

inschrijven + vrij spel

09.00u-11.30u

begeleide activiteit

13.00u-13.30u

inschrijven + vrij spel

11.30u-12.30u

middagmaal

13.00u-16.15u

begeleide activiteit

16.30u-17.30u

vrij spel en afhalen kinderen

16.15u-16.30u

vieruurtje

Inschrijven: Bij aankomst en vertrek vragen we de ouders om zich aan te melden aan de
inschrijvingstafel.

Tijdens het ‘vrije spel’ is er opvang voorzien door enkele animatoren, de andere animatoren
bereiden een activiteit voor, zoeken materiaal, rusten uit of praten bij na een vermoeiend dagje
speelplein.
Opgelet, de kinderen moeten aanwezig zijn voor 9 uur, dan beginnen de activiteiten en wordt
de telling gedaan voor de maaltijden. Als je je kindje voor 16h30 wil ophalen, spreek je dit
individueel af met de hoofdanimator.

Maaltijden

Er wordt elke dag een warm middagmaal voorzien (soep, maaltijd en water). De kinderen moeten

van alles proeven (slechts één hapje). Mag je kindje iets niet eten wegens allergie, gelieve dit te
melden bij het inschrijvingsformulier

Tussendoortjes

We zorgen voor een vieruurtje (koek of stuk fruit met een fruitsapje). Overdag mogen de kinderen
steeds om water vragen.

Zwemmen

Op donderdag gaan we zwemmen, zowel de prijs van de bus als de prijs voor het zwemmen zitten

inbegrepen in de dagprijs van het speelplein. Als je kindje om de een of andere manier niet mag
zwemmen gelieve dit te laten weten bij de medische weetjes.

Uitstappen

Soms gaan we op uitstap, waar naartoe blijft altijd een verassing tot een paar dagen voorzien.

Voor een uitstap vragen we 7 euro extra, meestal is dit voldoende om de buskosten te betalen, de
prijs van de toegang zit dus ook in de dagprijs van het speelplein.

Als ouder krijgt je op voorhand een mail met praktische informatie, sowieso moet je kindje eten en
drinken

meenemen

weersomstandigheden.

op

uitstap.

Best

ook

voldoende

kledij

voor

verschillende

Zorg ervoor dat je bij een uitstap altijd stipt op tijd bent, want als de bus vertrekt is er niemand
meer op het plein om je kindje op te vangen.

Op volgende dagen is er een uitstap gepland, meet info later via mail.
-

Daguitstap op woensdag 10 april 2019

-

Daguitstap op vrijdag 12 juli 2019

-

Daguitstap op woensdag 31 juli 2019

Hoeveel kost dat?

Als je in Wortegem-Petegem woont, dan betaal je per volle dag €8 en voor een halve dag €4 .
Je woont niet in Wortegem-Petegem, dan betaal je €10 per kind per dag en €5 euro voor een
halve dag.
vanaf het tweede kind krijg je 20% korting.
Voor daguitstappen wordt er een extra bijdrage gevraagd van €7, hierin zit de prijs van het
busvervoer en de toegangsprijs inbegrepen.
In de prijs inbegrepen:
 alle activiteiten (met uitzondering van de daguitstap)

 opvangmogelijkheid voor en na de activiteiten (8u00-9u00 en 16u30 -17u30)
 4-uurtje, drankje en verzekering.

 dienstverlening voor de opmaak van fiscale attesten en documenten ziekenfonds

Fiscale attesten

De gemeentelijke speelpleinwerking is gemachtigd fiscale attesten uit te reiken.
U ontvangt deze in het najaar van 2019.

Terugbetaling Ziekenfonds

U kan een terugbetaling vragen bij uw mutualiteit via een algemeen formulier dat normaal gezien

aanvaard wordt door uw ziekenfonds. Als dat niet het geval is mag je gerust een seintje geven. U
krijgt deze formulieren mee opgestuurd met de facturen en de fiscale attesten.

Speelkledij

Kinderen houden van schilderen en plakken maar ook van
buiten ravotten. Wilt u dus uw kind van gemakkelijke

speelkledij voorzien die vuil mag worden? Zorg er a.u.b. voor

om zoveel mogelijk kleren te naamtekenen, zo kunnen wij
verloren kledij gemakkelijker terugbezorgen. Waardevolle
voorwerpen laat je beter thuis.

Een ongelukje is gauw gebeurd ...
Enthousiast zijn voor een spelletje, een beetje verdrietig zijn bij het aankomen, een andere
omgeving, nieuwe mensen, ... Redenen genoeg om met een nat broekje te zitten. Gelieve
voldoende reservekledij in een rugzakje mee te geven (niet enkel een onderbroekje!).

Verzekering

De kinderen op ‘t speelplein zijn verzekerd van het moment dat ze aankomen tot ze naar huis
gaan. Voor kleine ongelukjes beschikken we op het speelplein over voldoende EHBO-materiaal. In
geval van ziekte of wanneer bij lichamelijk letsel een dokter werd geraadpleegd, worden de ouders
vriendelijk verzocht de dokterskosten terug te betalen. De nodige verzekeringspapieren worden
ingevuld, zodat de kosten die niet terugbetaald worden door de mutualiteit, door de verzekering

van de speelpleinwerking kunnen vergoed worden. Daartoe dienen de betrokkenen alle
bewijsstukken te kunnen voorleggen.

Meer info?

Heb je vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Silke,
de jeugdconsulente.

jeugddienst@wortegem-petegem.be
T. 056/68 81 14

De verantwoordelijke hoofdanimator van het speelplein is te bereiken tijdens het speelplein van
8h tot 17h30 op het nummer 0478/06 18 05.

