Speelplein zomervakantie 2021
Alle info op een rijtje
Beste ouder
Ook deze zomervakantie zal het speelplein er anders uitzien dan voorheen, via deze weg willen we jullie
informeren over hoe de werking zal verlopen.

Algemene info:
Locatie
Onze werking gaat door op Achterdries 52, 9050 Gentbrugge.

Openingsperiode
Onze werking gaat door van:







Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

5 tot vrijdag 9 juli
12 tot vrijdag 16 juli
26 tot vrijdag 30 juli
2 tot vrijdag 6 augustus
9 tot vrijdag 13 augustus
16 tot vrijdag 20 augustus

We zijn gesloten op zaterdag en zondag.

Wie kan naar het speelplein komen?
Kinderen geboren tussen 2007 – 2018.
LET OP!!! Kinderen dienen zindelijk te zijn bij deelname aan de werking

Een dagje op het speelplein









7u30
8u45 – 9u15
9u – 12u
12u – 12u30
12u30 – 14u
14u – 16u
16u – 16u30
16u30 – 17u

Vooropvang
Aankomst en inschrijvingen kinderen
Spelen, spelen, spelen (met tussendoor tienuurtje)
Middagmaal
Vrij spelen
Spelen, spelen, spelen
Vieruurtje, samen opruimen + afsluit van de dag in groep
Ophalen kinderen
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Tijdens de zomer van 2021 zal het enkel mogelijk zijn om een volledige dag naar het speelplein te
komen. Enkel een dagdeel komen; de voormiddag of namiddag is niet mogelijk. Uw kind kan enkel voor een
volledige dag worden ingeschreven. Over de middag naar huis gaan eten is ook niet mogelijk.
VOOR – EN NAOPVANG:
!!! Om het extra werk voor onze begeleidersploeg zoveel als mogelijk te verlichten, vragen we u als ouder enkel
gebruik te maken van de voor – en naopvang indien dit strikt noodzakelijk is.
Onze begeleiders hebben na de werking heel wat extra poets – en ontsmet – werk voor ze kunnen starten met de
dagevaluatie en voorbereidingen. Minder kinderen in de voor –en naopvang maakt dat een aantal begeleiders reeds (een
deel van de ruimtes kunnen poetsen en ontsmetten) of extra kunnen voorbereiden in de ochtend om u kind(eren) een fijne
tijd te laten beleven. Dit maakt dus echt verschil!

Wat breng je mee naar het speelplein?
ETEN EN DRINKEN:





Lunchpakket: de volledige speelpleindag (aankomst, spelen, maaltijden, afsluit, ophalen,
opvang,…) wordt per bubbel georganiseerd. Geef kinderen die in verschillende
(leeftijds)bubbels zitten dus elk een eigen rugzakje met lunchpakket mee. De bubbels eten
NIET samen.
10 – en / of vieruurtje: vanuit de werking voorzien we dagelijks 1 koek en twee drankjes. Eén drankje
bij het middagmaal, één bij het vieruurtje.
Water doorheen de speelpleindag: doorheen de volledige dag is er kraantjeswater beschikbaar voor de
kinderen. Gelieve je kind een genaamtekende drinkfles mee te geven naar de werking!

SPEELKLEDIJ AANGEPAST AAN HET WEER:
Op het speelplein ravotten we erop los en knutselen we al eens met verf. Voorzie dus zeker speelkledij die vuil
mag worden.
We spelen zoveel als mogelijk buiten om de verspreiding van het virus te beperken. Voorzie dus steeds kledij
aangepast aan het weer.
Voor kleuters vragen we om een reservebroek en onderbroek in het rugzakje te steken.
ZONNECREME / ZONNEPETJE OF HOEDJE:
Bij warm / zonnig weer worden de kinderen ingesmeerd, we voorzien als speelplein hiervoor zonnecrème. We
vragen aan u als ouder om de kinderen ’s morgens reeds thuis in te smeren voor vertrek naar de werking. De
animatoren zullen doorheen de dag kinderen extra insmeren.
Ook een petje / hoedje is aan te raden, vergeet niet om dit te naamtekenen.
MONDMASKER:
Kinderen uit de blauwe bubbel (2007 – 2010), vragen we om steeds een mondmasker mee te nemen naar het
speelplein. Bij aankomst op het speelplein dien je het mondmasker te dragen, tot je in de bubbel aangekomen
bent. Ook als we het terrein verlaten, zal het soms nodig zijn je mondmasker op te zetten.
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Inschrijven voor de werking
Wil je zeker zijn van een plaatsje, schrijf je vooraf in voor de werking. Dit is dus anders dan voorheen!
De plaatsen in de contactbubbels zijn beperkt. Hierbij telt dus het principe VOL = VOL. Enkel indien er nog vrije
plekken zijn, kan je nog de dag zelf inschrijven voor de werking.
Inschrijven kan vanaf woensdag 2 juni om 14u via: https://www.stad.gent/inschrijvenspeelpleinwerkingen
Ondervindt u problemen om in te schrijven of beschikt u niet over de mogelijke middelen kan u ons steeds
contacteren via 0471 49 73 18 (onze speelpleingsm) of via mail naar info@despeelkriebel.be, we helpen
je graag verder!
In functie van contact tracing zal de gevraagde info deze zomer verschillen met de voorbije jaren.
Indien uw kind is ingeschreven voor een speelpleindag of week en toch niet zal deelnemen gelieve ons te
verwittigen via: 0471 49 73 18 (onze speelpleingsm) of via mail naar info@despeelkriebel.be.

Extra coronamaatregelen
De maatregelen en aanbevelingen vanuit de overheid vergen wel heel wat aanpassingen van onze werking.
Als werking willen we de maatregelen graag respecteren. We gooien de handdoek niet in de ring en engageren
ons om de nodige aanpassingen en re – organisaties deze zomer door te voeren.

We delen ons speelplein op in contactbubbels
We delen ons speelplein op in 3 contactbubbels. Zo’n bubbel geldt telkens voor 1week.
De verschillende bubbels zijn gescheiden van elkaar. Dit tijdens de volledige speelpleindag
(vooropvang, onthaal, spelen, middagmaal, vieruurtje, naopvang,…).
We maken dus eigenlijk 3 miniwerkingen naast elkaar op ons speelplein.
Zo zullen onze bubbels eruitzien:
Aantal: 3
Samenstelling per bubbel:
• Bubbel 1: groen: kinderen geboren tussen 2015 - 2018
• Bubbel 2: rood: kinderen geboren tussen 2011 - 2014
• Bubbel 3: blauw: Kinderen geboren tussen 2007 - 2010

Locaties per bubbel
De contactbubbels houden steeds afstand van elkaar. We voorzien dus per bubbel aparte binnenruimte,
buitenruimte en sanitair.
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Afzetten en ophalen kinderen
Ook het afzetten en ophalen van kinderen zal deze zomer per bubbel gebeuren.

Afzetten kinderen








Komt u met de wagen: parkeer uw wagen in de omliggende straten en ga te voet naar de ingang van het
speelplein. Daar staat de inschrijftafel.
Komt u met de fiets: plaats uw fiets ver genoeg van de ingang van de speelplein. Zo kan je makkelijker
afstand houden van andere ouders en kinderen.
De inschrijftafel wordt voor de poort van de speelpleinwerking geplaatst. Dit is de het infopunt waar
ouders meer info kunnen opvragen over de werking. Er zullen animatoren per bubbel aan de ingang van
de poort staan, om je kind welkom te heten.
Van zodra je kind is afgevinkt op de lijst, neem je afscheid en gaat je kind onder begeleiding van een
animator naar de locatie van de bubbel. Ouders mogen niet mee naar binnen. Aangekomen bij de bubbel
zullen de kinderen eerst de handen wassen, de rugzak wegzetten en dan kunnen ze spelen tot we
verzamelen en de activiteiten van start gaan.
Breng je kinderen die in verschillende bubbels zitten? Je mag samen met de kinderen naar de volgende
inschrijftafel wandelen, maar we vragen wel om de regels van social distancing steeds te respecteren.

Ophalen kinderen





Ouders verzamelen zich aan de poort van de speelpleinwerking.
Een animator staat aan de poort met een walkie talkie. Hij vraagt de naam van uw kind op en geeft dit
door aan de bubbel waar uw kind in zit.
De bubbelverantwoordelijke brengt uw kind op de hoogte van uw aanwezigheid, maakt samen met uw
kind zijn boekentas en stuurt hem/haar door naar de poort. Voor het vertrek was uw kind de handen.
Kinderen moeten de schriftelijke toestemming hebben om alleen naar huis te mogen.

Mondmaskers



Bij het afzetten en ophalen vragen we aan u als ouder om steeds een mondmasker te dragen.
Kinderen van bubbel blauw dragen een mondmasker tot ze in hun eigen bubbel aangekomen zijn. Hier
mogen ze dit mondmasker afdoen. We vragen om dit mondmasker zelf te voorzien.

Extra aandacht voor:
We vragen aan iedereen (zowel volwassenen als kinderen) om steeds 1,5 meter afstand te houden van andere
kinderen en personen in de wachtrij of op weg naar de tafel van de bubbel.
Bij het afzetten en ophalen van kinderen is het mogelijk dat er een wachtrij is. We proberen als werking om
alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar hou hier zeker rekening mee!
!!! We vragen om zoveel als mogelijk uw kind te laten brengen / ophalen door dezelfde persoon

Afzet en ophaalplaats per bubbel:
Op onze werking zijn er 3 verschillende bubbels. Het ophalen en afzetten van kinderen gebeurt enkel aan de
poort.
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Betalingen
Wij werken ook dit jaar met jetons. Deze zijn mogelijk vooraf te kopen op de locatie van de werking op zondag
4 juli tussen 14u00 en 18u00. Eén jeton kost € 6.00 en is goed voor 1 dag speelpleinwerking.
Kinderen die een UitPas met kansentarief hebben, betalen € 1.20 per jeton. Het is nodig om hiervoor de UitPas
(van het kind) mee te brengen.
Wij vragen om zoveel mogelijk vooraf jetons aan te kopen (dit om wachtrijen aan de poort te vermijden) en
zoveel mogelijk met gepast geld te betalen.

Deelnamevoorwaarden: zieke kinderen en begeleiding blijven thuis
Wie ziek is (niet COVID) of symptomen van COVID heeft (koorts, moeilijk ademen, hoesten,
keelpijn, verstopte neus, diarree) in de drie dagen voor deelname aan het speelplein, blijft
verplicht thuis.
Risicogroepen: experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen.
Behoort je kind tot één van die risicogroepen? Je hebt als ouder de verantwoordelijkheid aan te geven of
de ziekte / aandoening onder controle is (bv met medicatie). Bij twijfel, dien je de huisarts na te vragen
of je kind kan deelnemen aan het aanbod.
We rekenen op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Het is in ieders belang, ook in die van uw
kind.

Wordt er tijdens de speelpleindag iemand ziek?
Als er tijdens de speelpleindag iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door de
jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke kinderen moeten naar huis.
We verwachten dus dat tijdens de speelpleindag iemand beschikbaar is om, indien nodig, uw
kind te komen halen.
Indien uw kind ziek wordt tijdens de werking, verwachten we dat u binnen de 24u naar de huisarts gaat om ons
op de hoogte brengt van:
- Is het een vermoedelijke besmetting of niet
- Werd er een test gedaan of niet
Indien er een test werd gedaan, wordt verwacht dat u ons op de hoogte houdt van het resultaat.
Ook als uw kind besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan het speelplein, verwachten we dat u dit aan
ons laat weten.
Bij (vermoedelijke) besmetting volgen we consequent het stappenplan voor de hele jeugdwerksector
opgemaakt door de overheid.
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!!! ‘Laat je kind geen bubbels mixen’!!!
Er is de aanbeveling om niet te mixen in weekbubbels. Dat wil zeggen dat wordt gevraagd om
tijdens de speelpleinweek je kind niet in andere bubbels te laten deelnemen. Laat je kind ook
niet heel kort na elkaar aan verschillende bubbels deelnemen.
Dit omdat in de bubbels ‘contact’ is toegestaan. Er is dus sprake van hoog risico contacten. Als
je kind aan meerdere bubbels per week of aansluitend aan een andere bubbel deelneemt, dan
verhoog je het risico voor verschillende bubbels.

Extra hygiënemaatregelen
Kinderen zullen tijdens de speelpleindag op verschillende momenten de handen wassen:
 Bij aankomst en vertrek op de werking
 Voor en na alle maaltijden (ook tussendoortjes)
 Voor en na elk toiletbezoek
We voorzien hiervoor het nodige materiaal.
Kinderen van bubbel blauw vragen we om steeds een mondmasker mee te nemen naar het speelplein. Ze zullen
dit moeten opzetten wanneer ze aankomen op de werking of bij een uitstap.

Engagement van de ouder
Enkel samen kunnen we het verhaal van een geslaagde speelpleinzomer schrijven!!!
Naast ons eigen engagement, verwachten we ook dat u als ouder het engagement aangaat om de verspreiding
van COVID 19 zoveel als mogelijk te vermijden.
We verwachten dat iedere ouder de voorwaarden en maatregelen vanuit onze werking stipt opvolgt.

Nog vragen?
Jullie kunnen ons steeds contacteren via e-mail: info@despeelkriebel.be, of via het nummer: 0471 49 73 18.

Bedankt voor jullie vertrouwen en begrip. Samen maken we er een geweldige speelpleinzomer van.
Hopelijk tot op het speelplein!
Speelplein De Speelkriebel
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