PRIJS
De prijs bedraagt € 5,50 voor een hele dag. Inschrijven
voor een halve dag is niet mogelijk. Er is een korting
voor meerdere kinderen per gezin. Er is ook een sociaal
tarief.
Op speelpleinen.kalmthout.be vind je alle tarieven.

WAT KRIJGEN JULLIE TERUG
•
•
•
•
•
•

Veel plezier en leuke spelen met leeftijdsgenoten.
De mogelijkheid om nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes te maken.
Voldoende tijd en een plekje voor jezelf
Een goede samenwerking tussen ouders en leiding.
Structuur en duidelijkheid.
Een uitstap dichtbij of ver weg op vrijdag.

VOOR WIE
•

Kinderen met een zorgbehoefte.

•

Kinderen geboren tussen 31/12/2016 - 01/01/2005.

•

Kinderen die een hele week kunnen van 9u tot 16u.
(maandag tot donderdag).
- Vrijdag gaan we op uitstap, maar daarvoor moet
apart ingeschreven worden.
- Er wordt vooropvang voorzien vanaf 8u en
naopvang tot 17u15. (0,50 euro per kwartier).

INCLUSIE
ZOMER
2020
Beste ouder
Alle kinderen zijn welkom bij ons. Ook kinderen met
een zorgbehoefte willen wij een toﬀe zomer bieden. Zij
worden op ons speelpleinen de dolfijntjes genoemd.
Inclusie voor iedereen is ons motto! Alle dolfijntjes
spelen namelijk mee in hun eigen leeftijdsgroep. Indien
nodig kunnen de kinderen tijdelijk uit de groep gehaald
worden als het even te veel wordt. Er kan waar nodig
ook gewerkt worden met een heen- en weerschriftje.
Elke week is er plaats voor acht dolfijntjes die begeleid
worden door vier extra animatoren, die specifieke
ondersteuning bieden waar nodig en een vangnet zijn
voor de kinderen.

BEGELEIDING

INSCHRIJVINGEN

Het speelplein staat er niet alleen voor. We worden
ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk,
koepel van het speelpleinwerk, en we werken rond dit
thema samen met enkele ervaringsdeskundigen.

Een plekje aanvragen in onze inclusiewerking doe je
door een kindfiche in te vullen. Die vind je op de website
www.speelpleinen.kalmthout.be/inclusie. Plaatsen zijn
beperkt (8 kinderen/week) dus vul tijdig je aanvraag in.

De inclusieleiding bestaat uit vrijwilligers, net zoals alle
andere leiding. Zij weten heel goed hoe ze ieder kind
kunnen betrekken in het spel en zij krijgen ook extra
vormingen over hoe omgaan met moeilijke situaties.

Let op! Dit is geen inschrijving. Na je aanvraag nemen
wij contact op voor een verplicht intakegesprek. We
bespreken samen de specifieke situatie en bekijken of
ondersteuning op maat mogelijk is.

WANNEER

Aangezien we met vrijwilligers werken is onze draagkracht
beperkt en beoordelen we dus week per week of er
voldoende ondersteuning en beschikbare plek is. Enkel
dan kan je kind bij ons terecht.

Dit zijn de speelpleinweken:
Week 1: 06/07 - 10/07
Week 2: 13/07 - 17/07
Week 3: 20/07 - 24/07
		
(niet op 21/07)

Week 4:
Week 5:
Week 6:
Week 7:

27/07 - 31/07
03/08 - 07/08
10/08 - 14/08 		
17/08 - 21/08

INFOAVOND
Op vrijdagavond 3 juli 2020 om 19 uur zijn alle dolfijntjes
en hun ouders welkom op ons speelplein om al eens rond
te kijken. We geven dan alle informatie. Probeer er dus
zeker bij te zijn!

Om een maximale ondersteuning te bieden, kunnen
dolfijntjes enkel voor een volledige week (maandag tot
donderdag) inschrijven. Voor de uitstap op vrijdag wordt
een uitzondering gemaakt.
Tijdens de open speelpleindag (maandag 6 juli 2020) is
er geen aparte dolfijntjes werking voorzien, aangezien dit
sowieso een heel drukke dag wordt.

speelpleinen.kalmthout.be/inclusie

CONTACT

LOCATIE JEUGDDIENST
SEPT - JUNI
Chapel
Driehoekstraat 25
2920 Kalmthout

JULI - AUG
Domein Diesterweg
Acacialaan z/n
2920 Kalmthout

LOCATIE SPEELPLEINEN

Speelpleinen Kalmthout vinden plaats op de terreinen
van Domein Diesterweg in de Acacialaan in Kalmthout.
INFO DOLFIJNTJES

03 620 22 65
inclusie@speelpleinenkalmthout.be
speelpleinen.kalmthout.be/inclusie

