
Speelpleinwerking ‘Kriebels’
ZOMERVAKANTIE (1 juli - 30 augustus 2019) - voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar



Dagindeling
• 07.00 - 09.00 u.: inschrijven voormiddag 

of dag en vrij spel
• 09.00 - 12.00 u.: programma*
• 12.00 - 12.30 u.: middagpauze (eigen lunch-

pakket meebrengen; soep is voorzien)

• 12.30 - 13.30 u.: inschrijven namiddag
en vrij spel

• 13.30 - 16.30 u.: programma*
• 16.30 - 18.00 u.: uitschrijven en vrij spel
 
*Breng koekje of fruit mee (sapje is voorzien) 

Leeftijd 
• Bijtjes: 3 t.e.m. 4 jaar (pampervrij) - 1ste en 2de kleuter

• Rupsen: 5 t.e.m. 6 jaar - 3de kleuter en 1ste leerjaar

• Krekels: 7 t.e.m. 8 jaar - 2de en 3de leerjaar

• Mieren: 9 t.e.m. 12 jaar - 4de, 5de en 6de leerjaar

De speelpleinwerking vindt plaats op het 
domein De Groene Meersen ( jeugdcentrum), 
Stadionlaan 48, Zedelgem.
Trek geen dure kledij aan, want op het speelplein 
wordt geravot en gespeeld.

Er is geen speelpleinwerking op donderdag 15/08 
(OLV Hemelvaart).
Er is elke krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie 
speelpleinwerking. 

Prijs 
• Halve dag: 1 jeton (4 EUR, inclusief sapje)
• Hele dag: 2 jetons (8 EUR, incl. sapjes en soep)

Inschrijven/registreren
Inschrijven kan op twee manieren:

• Via inschrijvingen.zedelgem.be maak je een
gezinsaccount aan en voer je de inschrijving in. 
Je kan via overschrijving betalen. 

• De dag zelf aan de inschrijftafel met jetons. 
De jetons zijn niet te koop op het speelplein, 
maar in deze verkooppunten:

ZEDELGEM
- Gemeentehuis, Pater Amaat Vynckeplein 1
- Bibliotheek, Stadionlaan 50
- De Boot-erham, Brugsestraat 217
- Ip Zilleghem Platse, Groenestraat 10
LOPPEM
- Power Heidelberg, Torhoutsesteenweg 73
VELDEGEM
- ‘t Leesgenot, Markt 14
AARTRIJKE
- Fun, Engelstraat 19
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Volg ons op Facebook

Thema’s
JULI ZEDELGEM AUGUSTUS ZEDELGEM

01/07 - 05/07 Carnaval 29/07 - 02/08 Hoe vettiger, hoe prettiger

08/07 - 12/07 Seizoenen 05/08 - 09/08 Disney

15/07 - 19/07 Kinderen baas 12/08 - 16/08 Pokémon

22/07 - 26/07 Winter 19/08 - 23/08 Videogames

29/07 - 02/08 Hoe vettiger, hoe prettiger 26/08 - 30/08 Feestweek

Zwemmen (‘s namiddags)
DATUM

do 04/07 en do 22/08 Groep: krekels

vr 12/07 en do 29/08 Groep: mieren

OPENDEUR voor ouders
Woensdag 3 juli 2019, 13.30 - 16.30 u. 
Rondleiding en info over de speelpleinwerking 
 
Contact 
050 288 602 - jeugd@zedelgem.be


