Wat de ouder van een speelpleinkind
allemaal hoort te weten…

Onthaalbrochure voor ouders

Jeugddienst Temse
Frans Boelplein 1
9140 Temse
03 710 12 26

jeugd@temse.be
www.jeugd-temse.be
SpeGTfoon: 0496 20 08 94
(SpeGTfoon enkel tijdens de zomer)

Werkingsdagen





week 1: 01/07 – 03/07
week 2: 6/07 – 10/07
week 3: 13/07 – 17/07
week 4: 22/07 – 24/07 (gesloten op maandag 20/07 en dinsdag
21/07, uitstap op vrijdag 24/07)



speelplein gesloten van 27/07 t.e.m. 31/07






week 5:
week 6:
week 7:
week 8:

03/08 – 07/08 (SpeGTrock op vrijdag 07/08)
10/08 – 14/08
17/08 – 21/08
24/08 – 28/08 (uitstap op vrijdag 28/08)

Dagindeling
De speelpleinwerking start om 9.15u en eindigt om 16.30u.
Het speelplein opent haar deuren om 8u en sluit om 17u.
Als je kind om 17u nog op het speelplein is, wordt hij/zij automatisch
naar BKO De Woonboot gebracht!
In de voormiddag wordt er in leeftijdsgroepen gespeeld:
5-6, 7-8, 9-10, 11-12 en 13+.
In de namiddag is er Vrij Begeleid Spel, dan worden verschillende spelen
aangeboden en kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan spelen.

! NIEUW: Halve dag werking!
Vanaf deze zomer zijn er 2 keuzemogelijkheden:
1. Een hele dag spelplezier (zie vorige bladzijde)
2. Een voormiddag spelplezier. De dag start zoals gewoonlijk, maar
eindigt om 12.15 u.! Je komt je kind ophalen, ten laatste om
12.30u. Kinderen mogen enkel bij schriftelijke toestemming het
speelplein zelfstandig verlaten!

Middagmaal
Je kind brengt zelf een lunchpakket mee. Een drankje kan aangekocht
worden aan de prijs van 1 euro. Een kom verse soep wordt gratis
bedeeld. TIP: Het lunchpakketje wordt pas een paar uur later
opgegeten, dus een koeltasje is altijd handig!

Zwemmen
Op bepaalde dagen kunnen kinderen kiezen om mee te gaan zwemmen.
Voor het zwemmen wordt bij de inschrijving 1,50 euro bovenop de
dagprijs betaald.
Dinsdag: 5-6, 11-12 en 13+
Woensdag: 7-8
Donderdag: 9-10

Voor- en na opvang
Voor- en na opvang zijn voorzien in
Buitenschoolse Kinderopvang ‘De
Woonboot’. ’s Morgens en ’s avonds
begeleiden de monitoren de kinderen
te voet van en naar het speelplein.

Opgelet: kinderen die wensen gebruik te maken van de voor- en na
opvang dienen vooraf geregistreerd te worden bij BKO De Woonboot,
inschrijven vooraf is niet noodzakelijk.

Deelnameprijs
(verzekering & soep inbegrepen)
Dagwerking

Voormiddag

Normaal tarief
€ 5 (Tienbeurtenkaart: € 40)
€ 2,50
Gezinnen met 3 of
€ 3,50 (Tienbeurtenkaart: € 35) € 1,75
meer kinderen op
het speelplein
Sociaal tarief*
€ 2,50 (Tienbeurtenkaart: € 25) € 1,25
De vakjes op tienbeurtenkaarten zullen vanaf nu opgedeeld
worden in 2!
* Sociaal tarief voor:
- Gezinnen met een belastbaar netto jaarinkomen < 16 743,70
euro + 3 099,77 euro per kind ten laste (op basis van laatste
aanslagbiljet en fiche van gezinssamenstelling)
OPGELET:
- Je geniet pas van sociaal tarief vanaf het moment dat het
dossier is goedgekeurd door de Jeugddienst.
- Doe tijdig je aanvraag voor sociaal tarief, deze regeling werkt
immers niet met terugwerkende kracht.
- Breng een kopie van je laatste aanslagbiljet binnen bij de
Jeugddienst, samen met een bewijs van gezinssamenstelling.
- Indien je sociaal tarief geniet bij BKO De Woonboot, volstaat
een melding aan de Jeugddienst.

Veilige speelpleintips









Zorg voor voldoende stevig schoeisel voor je kind(eren). Crocs en
teenslippers belemmeren het vlot lopen en zorgen voor
voetletsels.
Zorg voor extra drinken (liefst water) en een zonnehoed/pet op
zomerse dagen.
Zorg ervoor dat je kind(eren) steeds een trui/jas bij
heeft/hebben.
Ook op zomerse dagen kan de temperatuur snel dalen na een
onweer of regenbui!
Zorg voor een regenjas bij (dreigend) regenweer.
Voorzie zoveel mogelijk kledingstukken, rugzakjes,
brooddozen en drinkbekers van hun naam.
Het speelplein kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
het verlies van of schade aan het speelgoed of andere
eigendommen van de kinderen.

Laatste vrijdag van de maand
Op vrijdag 24 juli en vrijdag 28 augustus gaan we met z’n allen op
uitstap. Let op: vooraf inschrijven is verplicht!
Er is dan geen opvang op het plein!
Meer info hierover zal later beschikbaar zijn.

SpeGtrock!
Op vrijdag 7 augustus is het SpeGTrock!
Het SpeGTplein wordt dan omgebouwd tot een groot kinderfestival met
optredens en randanimatie!
Familie en vrienden zijn van harte welkom vanaf 14 u.!

Oproep
Heeft u ergens nog oude verkleedkleren liggen? Of speelgoed? Gun het
een tweede leven op het speelplein! De monitoren weten er wel raad
mee!

Belangrijk!!!





Foto’s genomen op het SpeGT kunnen gebruikt worden in
folders en op de website. Indien niet akkoord: 03 710 12 26.
Medicatie toedienen door monitoren gebeurt enkel op
doktersvoorschrift.
Door uw kind naar het SpeGT te brengen, aanvaardt u het
reglement.
Gelieve je kind vooraf te registreren zodat de inschrijvingen
vlot kunnen verlopen. Een registratieformulier kan je vinden op
www.jeugd-temse.be of bij de Jeugddienst.

Kleur ons in en breng ons mee naar het speelplein!
Naam:
Leeftijd:

