Verwelkoming…
Dag allernieuwste monitor van Speelplein Galbergen,
Welkom op Speelplein Galbergen!
We zijn erg blij nieuwe gezichten te mogen ontvangen en we gaan vast en zeker, samen
met jou, nog heel wat leuke speelpleinweken tegemoet!
Het Speelplein Galbergen is al meer dan 50 jaar een werking waar hopen kinderen zich in
zomer- en paasvakantie laten animeren, en dit niet zomaar door het eerste het beste
groepje mensen, maar wel door gebrevetteerde monitoren, die daarvoor een volledige
week cursus hebben gevolgd en daarna stage doen of hebben gedaan. Zij zorgen er,
samen met een raad van bestuur, voor dat het speelplein iets is waar kinderen zich op
een verantwoorde manier kunnen amuseren samen met hun leeftijdsgenootjes.
In deze bundel vind je …
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Verwelkoming…
Een dag op het speelplein…
Een week op het speelplein…
Een jaar op het speelplein…
Stage op het speelplein…
Contacteer ons…
De kerngroep…
Veel leesplezier, Marva, de speelpleinkip!!!

”U speelpleint toch ook?!”

Een dag op het speelplein…
8.30u

Alle monitoren zijn stipt aanwezig op het speelplein

9.00u

Alle monitoren staan op het pleintje en in de speeltuin om de kinderen op
te vangen in het thema van de week. Ook worden de kinderen opgevangen
aan de straat.
Ondertussen schrijven de hoofdmonitoren de kinderen in, dit gebeurt op
het secretariaat. Elk kind krijgt een sjaaltje als hij ingeschreven is.

9.30u

Oproepliedje: De kinderen verzamelen op het amfitheater per kleur. De
groep animatie heeft een ochtendanimatie voorzien. Daarna beginnen de
verschillende ateliers.
Elke monitor heet een pauze van 20 minuten die hij kan nemen als hij daar
zin in heeft. We zitten echter met niet meer dan 3 personen in het
monitorenlokaal (bij weinig monitoren maximum 2 monitoren). Blijf niet te
lang in het monitorenlokaal zitten, de kinderen wachten buiten op je!

11.40u

Speciaal oproepplaatje voor onze kleuters:
Onze blauwe spruiten mogen hun handjes gaan wassen en vertrekken naar
de refter. Één kleurmonitor en de refterverantwoordelijken gaan met de
kleuters naar de refter.

12.55u

Oproepliedje:
De kinderen verzamelen op de daarvoor voorziene plaatsen aan de
kraantjes om hun handjes te gaan wassen. Na het handjeswassen nemen
de kinderen hun tasje en gaan ze naar de refter. Per groep gaat er één
monitor mee. De tweede refterverantwoordelijke gaat met deze groep
naar de refter.
De andere monitoren eten in het monitorenlokaal. Iedereen krijgt een
gratis chocomelkje, melkje of fruitsapje.

12.20u

De kleutertjes vertrekken als ze gedaan hebben met eten naar de
turnzaal. De kleuterleiding die niet mee naar de refter is geweest
begeleid de kinderen naar de turnzaal.
Daar kunnen ze rustig spelen en een beetje uitrusten. Rond 12.55u komen
ze terug naar het speelplein.
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De andere groepen vertrekken terug naar het speelplein als ze gedaan
hebben met eten. De monitoren die in het monitorenlokaal gegeten
hebben gaan de kinderen halen.
De refterverantwoordelijken blijven in de refter tot alles opgeruimd is.
13.00u

Alle monitoren zijn nu in de speeltuin. De ateliers blijven gesloten. De
kinderen amuseren zich in de speeltuin en door de prachtige animatie van
onze monitoren.
Ondertussen schrijven de hoofdmonitoren de kinderen in die enkel in de
namiddag komen.

13.30u

Het oproepliedje brengt alle kinderen weer naar het amfitheater. De
animatieploeg brengt een middaganimatie. Ondertussen doet iedere groep
een aanbreng voor de namiddagactiviteiten.
Tijdens de namiddag komt er niemand meer in de speeltuin! Bij warm
weer kan er gedronken worden. De monitoren kunnen gevulde flessen
water meenemen op tocht of kunnen ze op het secretariaat komen halen.
Tijdens de namiddag komt er geen enkel kind alleen aan op het
secretariaat of zelfs in het gebouw. Als er iets gehaald moet worden,
wordt het kind steeds vergezeld door een monitor.

16.15u

De verschillende groepen verzamelen voor de labo’s. De kinderen gaan hun
jasjes en tasjes halen en gaan op rijen voor de labo’s staan. Per groep
gaan ze hun vieruurtje halen op het amfitheater. Daar wordt nog een
animatie voorzien terwijl de kinderen hun lekker kleinigheidje nuttigen.

16.30u

De ouders komen hun vermoeide telgen ophalen. Tot dan zorgen enkele
monitoren voor de naopvang van de kinderen die nog even moeten wachten
op hun ouders. De rest van de monitoren mogen genieten van een
welverdiende pauze van 10 minuten. Daarna vliegen we er met zijn allen
hard tegenaan om de gemaakte rommel op te ruimen.

17.20u

Dit is ons streefdoel om alles te hebben opgeruimd. Indien er nog rommel
is gaan we door! Anders kan de evaluatie beginnen, gevolgd door het naar
huis gaan of nog even nagenieten in het monitorenlokaal.
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Een week op het speelplein…
Maandag
9.30u

Verwelkoming van nieuwe monitoren. Ze krijgen een eerste briefing over
wat ze te doen en te wachten staat.

10.00u

Aankomst monitoren

10.10u

Iedereen op post voor de maandagvergadering van de monitoren. We
overlopen de formaliteiten. Alle taken worden verdeeld.

10.30u

De monitoren kunnen beginnen met het voorbereiden van de verschillende
ateliers.

12.30u

Middageten: Op maandag kan er iets besteld worden om te eten. Je mag
boterhammen meebrengen maar het moet niet. Voor de rest van de week
kan er niets besteld worden, elke monitor brengt boterhammen mee!

13.30u

De monitoren bereiden per leeftijdsgroep de namiddagactiviteiten voor.
Iedere groep zorgt voor een regenprogramma. De voorbereidingskaften
worden ingevuld. De materiaallijst wordt ook ingevuld en voor 16.00u
naar het secretariaat gebracht. Ook wordt er een ‘wie zit waar’-lijst
ingevuld.

18.00u

Einde voorbereidingsdag indien alles in orde is

Dinsdag
Gewone speelpleindag: alle monitoren zijn aanwezig vanaf 8.30u tot 17.20u
’s Avonds na de opruim wordt er geëvalueerd en is er een stagebabbeltje voorzien voor
de stagiaires en hun begeleider.

Woensdag
Gewone speelpleindag: alle monitoren zijn aanwezig vanaf 8.30u tot 17.20u
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Donderdag
Gewone speelpleindag: alle monitoren zijn aanwezig vanaf 8.30u tot 17.20u
Na de evaluatie per groep kruipen we met z’n allen rond de tafel om de week te
evalueren. Dit is de donderdagvergadering. Laat aan je ouders weten dat je dan wat
later thuis zal zijn. Voor de stagiaires wordt het nog wat langer “speelpleinvertroeven”,
want ook vandaag is er een stagebabbel gepland.

Vrijdag
Gewone speelpleindag: alle monitoren zijn aanwezig vanaf 8.30u tot 17.20u
Een ongelooflijke fantastische opruim staat ons allen te wachten.
Voor de mensen die er reeds twee weken stage hebben op zitten, volgt het moment van
de waarheid. Hun staat er een evaluatie te wachten. Zij kunnen best thuis hun ouders
verwittigen dat het vandaag wel eens laat zou kunnen worden.
Rond 20.00u begint een leuke club voor al onze monitoren.
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Een jaar op het speelplein…
MAART 2006
vrij 10/3zat 11/3

19u

Voorbereidingsweekend
(samenkomst op Speelplein Galbergen)

Verrassing!!!

APRIL 2006
do 6/4
zat 8/4
ma 10/4
di 11/4
woe 12/4
do 13/4
vrij 14/4

13u30
13u30
10u
12u30
12u30
12u30
12u30
20u

vrij 28/429/4

Spelnamiddag Cursus Animator
Opkuis Cursus Animator
Voorbereiden Paasspeelplein
Paasspeelplein
Paasspeelplein
Paasspeelplein
Paasspeelplein
Marva Kwis
Voorbereidingsweekend

Speelplein
Speelplein
Speelplein
Speelplein
Speelplein
Speelplein
Speelplein

Galbergen
Galbergen
Galbergen
Galbergen
Galbergen
Galbergen
Galbergen

Speelplein Galbergen

MEI 2006
vrij 12/05

20u

ma 26/6
di 27/6
woe 28/6

9u
9u
9u
16u30

Leidingscafé

Speelplein Galbergen

JUNI 2006

do 29/06

PR-acties
PR-acties
Klaarzetten Opendeurdag
Opendeurdag Speelplein Galbergen
Klaarzetten kleuter + knutsel

Speelplein Galbergen
Speelplein Galbergen
Speelplein Galbergen
Speelplein Galbergen

JULI – AUGUSTUS 2006
ma
di-vrij
vrij
vrij 21/7
do 17/8
vrij 18/8
zat 19/8

10u
8u30
20u
?
8u30
8u30
20u
10u
19u

Voorbereiden Speelpleinweek 1
Speelplein
Club
Monitorenuitstap
Speelplein Marva Roadshow
Speelplein: Steinerbos
Club: Oemma Goemma
Jaarlijkse Grote Opkuis
Jaarlijkse Barbecue met mogelijkheid
tot overnachten!!!

Speelplein Galbergen
Speelplein Galbergen
Speelplein Galbergen
?
Speelplein Galbergen
Speelplein Galbergen
Ezaart
Speelplein Galbergen

SEPTEMBER 2006
?

?

Open Kerngroep: Iedereen welkom!!!

Speelplein Galbergen
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Stage op het speelplein…
Speelplein Galbergen verwacht van je dat je twee weken stage loopt op het speelplein.
Deze weken moeten niet op elkaar volgen maar ze moeten wel volledig zijn.
De eerste stageweek kom je al om 9.30u naar het speelplein. Je krijgt dan allerlei
informatie in verband met je stage en het speelplein.
Tijdens je stage krijg je een stagebegeleider. Dit is een monitor die al enkele jaren op
het speelplein staat en je zal begeleiden doorheen je stage. Bij hem of haar kan je
altijd terecht. Ook de hoofdmonitoren staan altijd voor je klaar!
Op het speelplein werken we met vier leeftijdsgroepen:
→ blauw
(kleuters)
→ groen
(1ste -3de leerjaar)
→ geel
(4de tot 6de leerjaar)
→ rood
(1ste tot 3de middelbaar)
Tijdens je stage vragen we om twee verschillende groepen te kiezen. Cursisten mogen
de oudste groep (rood) niet nemen. Dus, je hebt keuze uit blauw, groen en geel!
Wanneer je de twee stageweken volbracht hebt, volgt er een evaluatie. Aan de hand
van enkele opdrachten worden je sterke eigenschappen en werkpunten beoordeeld. Uit
de grote hamvraag zal blijken of je al dan niet geslaagd bent.
Voor je stage kan je kiezen uit de volgende weken:
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1
2
3
4
5
6
7

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

3 juli 2006 – vrijdag 7 juli 2006
10 juli 2006 – vrijdag 14 juli 2006
17 juli 2006 – vrijdag 21 juli 2006
24 juli 2006 – vrijdag 28 juli 2006
31 juli 2006 – vrijdag 4 augustus 2006
7 augustus 2006 – vrijdag 11 augustus 2006
14 augustus 2006 – vrijdag 18 augustus 2006

Geef je voorkeursweken zo snel mogelijk door, zodat we kunnen bekijken wie welke week
stage kan lopen.
Mail al je mogelijke weken naar speelpleingalbergen@hotmail.com of bel naar Mieke
Faes (0495/33 44 53).
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Contacteer ons…
Speelplein Galbergen
Don Boscostraat 35
2400 Mol
014/31 14 36

Informatie over onze werking vind je op :
www.speelplein-galbergen.be
Speciale informatie over monitoren vind je op:
groups.msn.com/speelpleingalbergen
De laatste nieuwtjes, een kalender, leuke foto’s van monitorenactiviteiten vind je op
onze MSN-groep. Kriebelt het al een beetje? Surf snel naar onze groep en word lid!!!
Voor al je vragen, opmerkingen,… kan je steeds terecht op ons mailadres:
speelpleingalbergen@hotmail.com

De kerngroep…
Om het speelplein draaiende te houden kunnen we rekenen op een enthousiaste groep
monitoren die samen de kerngroep vormen. De kerngroep vergadert maandelijks. Zit je
met iets, heb je een vraagje,… dan zijn deze monitoren altijd bereid om je een antwoord
te geven!
Jelle Peeters

014/31 13 88

0475/85 24 90

Dries Bertels

014/31 43 79

0494/84 90 11

Joost Geboers

014/31 77 93

0498/08 49 45

Joris Van Beckhoven

014/31 85 18

0472/32 02 04

Inge Berckmans

014/31 30 76

0499/42 32 99

Eva Delvaux
Mieke Faes

014/81 60 87

0497/28 33 91
0495/33 44 53

Bart Vanmarcke

014/31 98 70

0499/13 47 12

Wietse Verwimp

014/31 40 81

0499/36 06 90

Sarah Wouters

014/70 30 34

0498/65 60 10
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