
Beste ouders 
 
 
Ook tevreden over het speelplein, Grabbelpas en 
Swap? Elke dag proberen we kwaliteit te bieden om 
alle kids te amuseren met leuke activiteiten. We 
vinden het belangrijk om ook de mening van onze 
ouders te kennen. Niet alleen over de kwaliteit, maar 
ook over het aanbod, de begeleiding, de vorming van 
de monitoren, enzovoort. Vijf keer per jaar vergadert 
het beheersorgaan om hierover advies te geven. 
Ouders, monitoren en de jeugddienst overleggen 
samen. Dus jouw mening is belangrijk. 
 
We hebben al een fijne groep moeders en vaders, die 
ook komen helpen tijdens de inschrijvingen vóór elke 
vakantie. Maar we zijn op zoek naar nieuwe mensen 
om de oude getrouwen aan te vullen. Je bepaalt zelf je 
engagement. Vijf vergaderingen op een heel jaar is 
heus niet zo veel. En bij de inschrijvingen zorgen we 
voor een mooie afwisseling, zodat niet iedereen elke 
keer hoeft te komen. 
 
Interesse? Geef meteen je naam door aan de 
inschrijvingstafel en we nodigen je uit voor de 
volgende vergadering om al even kennis te maken. Of 
mail je naam en je gsm-nummer naar 
vakantiewerking@herent.be 
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