Speelpleinwerking ‘Kriebels’ - Zomer 2021
Voor kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar

Locatie: Jeugdcentrum - Domein De Groene Meersen (Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem)

We zijn blij dat we ook deze zomervakantie onze jeugdwerking mogen organiseren! Om de veiligheid van
iedereen te kunnen garanderen, volgen we alle voorzorgsmaatregelen nog steeds nauwgezet op.

Leeftijd en bubbels
Net als in 2020 werken we met weekbubbels. In juli bestaan de weekbubbels uit 100 kinderen en in augustus
uit 200 kinderen. Dit is exclusief begeleiding.
De kinderen mogen in hun eigen bubbel spelen naar hartenlust, maar mogen met de andere bubbels niet in
contact komen. Elke bubbel heeft zijn eigen vaste monitoren, speelzone en in- en uitgang.
We verdelen onze bubbels volgens de bestaande leeftijdsgroepen.
• Bijtjes

3 t.e.m. 4 jaar
(pampervrij)

1ste & 2de kleuter

JOC
➙ Kant speelplein (t.h.v. speelplein)

• Rupsen

5 t.e.m. 6 jaar

3de kleuter &
1ste leerjaar

Mattenzaal
➙ Kant bib (t.h.v. heuvels)

• Krekels

7 t.e.m. 8 jaar

2de & 3de leerjaar

Instuif jeugdcentrum
➙ Kant bib (zijdeur jeugd)

• Mieren

9 t.e.m. 11 jaar

4de, 5de &
6de leerjaar

Polyvalente zaal jeugdcentrum
➙ Kant speelplein (t.h.v. kunstgras)

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen terecht bij onze tienerwerking SWAP!

Deelnamevoorwaarden
Je kan niet deelnemen als:
• je ziek bent of ziektesymptomen hebt. Je moet minstens 3 dagen symptoomvrij zijn om opnieuw te
kunnen deelnemen.
• je tot een risicogroep hoort en je ouders of dokter geen toestemming geven. Je kan dit invullen op je
medische fiche.
• je besmet bent met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon.
• je in quarantaine moet.
Kinderen die symptomen vertonen (bij aankomst of tijdens de activiteit) sturen we naar huis.
We laten de kinderen pas opnieuw deelnemen als de symptomen minstens 3 dagen verdwenen zijn.
We vragen met aandrang om volgend advies te volgen: Omdat deze zomer alle jeugdactiviteiten in weekbubbels wordt georganiseerd, adviseren we de ouders om je kind(eren) per week naar dezelfde jeugdwerking te
laten gaan!

Inschrijvingen
Vooraf inschrijven is gewenst. Dit kan per bubbel en per dag(deel).
Als je zeker wil zijn van je plaats, schrijf je best vooraf in!
Niet opdagen terwijl je in een weekbubbel zit zorgt er voor dat je kansen ontneemt van kinderen die wel
nood hebben aan opvanginitiatieven. We weten dat dit geen evidentie is, maar uitzonderlijke tijden vragen
om een uitzonderlijke aanpak.

a | Registreren
Registeren is verplicht!
Zo beschikken we meteen over de juiste contactgegevens en medische fiche.
Door te registeren kan je ook je attest verkrijgen voor de belastingen en voor de terugbetaling van de
mutualiteit.

Registreren doe je als volgt:
Via inschrijvingen.zedelgem.be maak je een gezinsaccount aan. Je voegt de gezinsleden toe en vult de
medische fiche in. Houd je wachtwoord en login goed bij want dit heb je nodig om in te schrijven, attesten te
downloaden of je gegevens aan te passen.

b | Inschrijven
Ben je geregistreerd? Dan kan je inschrijven! Log in op inschrijvingen.zedelgem.be en voer de inschrijving
in. Je krijgt je factuur in je mailbox na de vakantie, die kan je dan via overschrijving betalen.
Heb je nog jetons in voorraad, dan kan je deze nog gebruiken als betaalmiddel. De jetons worden dit jaar niet
meer verkocht of in omloop gebracht. Eens de jetons op zijn, kan je enkel nog via overschrijving betalen.
Indien je nog openstaande facturen hebt, dan kan je niet inschrijven. Gelieve eerst deze facturen te
vereffenen.

c | Prijs
De prijs per halve dag speelpleinwerking is 4 EUR. Er wordt ’s middags verse warme soep aangeboden en per
halve dag krijgen de kinderen een sapje van de wereldwinkel.

d | Mee te nemen
Een herbruikbare gevulde fles water, een lunchpakket (bij een volle dag) en 1 tussendoortje per halve dag.
Naar aanleiding van het coronavirus worden activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd. Zorg steeds
voor aangepaste kledij.
Zet overal je naam op!

e | Annulatie
Annuleren kan altijd, maar breng ons hiervan zeker op de hoogte. Als je inschrijft en daarna annuleert, neem
je namelijk een plaats in van een ander kind. Denk dus goed na voor je inschrijft.

Onze werking
a | Locatie
Onze speelpleinwerking gaat door op zijn vertrouwde plaats in het jeugdcentrum, domein De Groene
Meersen (Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem).

b | Data
Er is speelpleinwerking van donderdag 1 juli tot en met dinsdag 31 augustus.
Op woensdag 21 juli is het Nationale feestdag en is de speelpleinwerking gesloten.

c | Start en einde
We starten de opvang om 7 uur en sluiten de speelpleinwerking om 18 uur.
Dit wil zeggen dat je tussen 7 uur en 9 uur je kinderen kan brengen en tussen 16 uur 30 en 18 uur ze weer kan
ophalen.
Komt je kind maar voor een halve dag? Ophalen over de middag kan tussen 12u en 12u30, brengen is
mogelijk tussen 12u30 en 13u30.
Gelieve je strikt aan deze uren te houden.

d | Kiss & Walk
Er wordt een kiss&walk zone gecreëerd rondom het gebouw (open van 7u tot 9u en van 16u30 tot 18u00).
Deze kiss&walk is enkel te voet toegankelijk. Ouders parkeren op de parking en volgen de stapzone naar het
juiste bubbellokaal. Aan de verschillende ingangen staat een begeleider die de kinderen opvangt en naar hun
bubbel begeleidt.

Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels en komen de gebouwen dan ook niet binnen!
Afstand houden en mondmaskers (vanaf 12 jaar) spelen hierin een belangrijke rol. Volg deze richtlijnen
nauwgezet op bij het brengen en ophalen van uw kind.

Welke maatregelen nemen we?
• Kinderen en animatoren wassen regelmatig de handen: bij aankomst, na elke
activiteit, voor en na het eten, bij het toiletbezoek. Er wordt voldoende zeep en
handgel voorzien.
• We voorzien een aparte ruimte voor als er iemand ziek wordt en voorzien
een uitgebreide EHBO-kit.
• Was als ouder je handen vooraleer je je kind komt afzetten of ophalen.
• Kinderen afzetten en ophalen gebeurt zo veel mogelijk door dezelfde ouder. Je bewaart ten
allen tijde 1,5 meter afstand van animatoren, andere ouders, kinderen... Alle kinderen worden via de
kiss&walk afgezet en opgehaald bij hun eigen bubbel, ouders komen niet binnen in de gebouwen.
• Activiteiten worden zoveel mogelijk buiten georganiseerd.
• Binnenruimtes worden frequent verlucht.
• Elke bubbel gebruikt zijn eigen materiaal. Wordt er toch materiaal gebruikt van een andere bubbel dan
wordt deze ofwel gedurende 3 uur niet gebruikt ofwel ontsmet voor gebruik.
• Ouders en andere externen (medewerkers sport- en jeugddienst, technische dienst, enz.) volgen de
veiligheidsmaatregelen (mondmasker, hand- en nieshygiëne) nauwgezet op en bewaren ten allen tijde
1,5 m afstand van de animatoren, kinderen, andere ouders, … .
Houd er rekening mee dat de maatregelen tijdens de zomer kunnen wijzigen onder invloed van nieuwe
evoluties van het virus.
Deze flyer werd opgemaakt onder voorbehoud van wijzigingen n.a.v. het coronavirus.

Contact
Jeugd- en sportdienst
050/28.86.02
jeugd@zedelgem.be
Volg ons op facebook
en instagram

