Speelpleinwerking ‘Kriebels’ - Herfst 2022
Van maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november
Voor kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar

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

Om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, volgen we alle voorzorgsmaatregelen van het Overlegcomité nog steeds nauwgezet op.

Leeftijd
We verdelen onze groepen volgens onderstaande leeftijdsgroepen.
Gelieve je bij het inschrijven strikt aan deze leeftijdsgroepen te houden.
GEBOREN IN
2018 – 2019
2016 – 2017
2014 – 2015
2011 – 2012 – 2013

ZIT IN
1ste of 2de kleuter
3de kleuter of 1ste leerjaar
2de of 3de leerjaar
4de of 5de of 6de leerjaar

GROEP
Bijtjes
Rupsen
Krekels
Mieren

Registreren en inschrijvingen
Vooraf inschrijven is gewenst. Als je zeker wil zijn van je plaats, schrijf je best vooraf in!

1. | Registreren
Registreren is VERPLICHT. Zo beschikken we meteen over de juiste contactgegevens en
medische fiche.
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 en je gegevens aan te
passen.
Door te registreren verkrijg je via je gezinsaccount je attest voor de belastingen en voor
de terugbetaling van de mutualiteit.

2. | Inschrijven
Heb je al een gezinsaccount? 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.
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.

Start en einde
1. | Uren brengen en ophalen
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 om de werking niet te storen.

2. | Centrale aanmelding
Het brengen en ophalen van de kindjes gebeurt voor alle leeftijdsgroepen via éénzelfde
inschrijftafel. (dus niet meer aan de eigen zaal)
De ingang hiervoor is de hoofdingang van het jeugdcentrum. Volg de bewegwijzering
op het domein van aan de parking tot de ingang.

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.

Mee te nemen
Een herbruikbare gevulde fles water, een lunchpakket (bij een volle dag) en 1 tussendoortje per halve dag.
Zorg steeds voor aangepaste kledij. Zet overal je naam op!

Data
Er is speelpleinwerking van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november
Er is geen speelpleinwerking op dinsdag 1 november.

Contact
Jeugd- en sportdienst:
050/28.86.02 (kantooruren)
Speelpleinwerking:
0498/17.07.39
(enkel tijdens de werking)
speelpleinwerking@zedelgem.be
www.zedelgem.be/speelpleinwerking-kriebels
Volg ons op facebook
en instagram

