Nuttige speelplein info/ te bewaren

1 juli 2017

Beste Ouders
Vooreerst willen we u danken voor het vertrouwen dat u in ons speelplein stelt, we zullen
ons uiterste best doen om uw kinderen een leuke en aangename vakantie te bezorgen.
Graag zetten we hierbij nog enkele zaken op een rijtje.
Dit jaar is er speelpleinwerking van maandag 3 juli tem vrijdag 25 augustus. Er is geen
speelplein tijdens het weekend en ook op vrijdag 21 juli en dinsdag 15 augustus nemen
we een dagje vrij.
We gaan zwemmen op WOENSDAGnamiddag met alle jongeren die het eerste leerjaar
beëindigd hebben (1 euro per zwembeurt).
Alle kinderen die reeds schoollopen (op voorwaarde dat zij zindelijk zijn) tot en met 12
jaar zijn van harte welkom, dit van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.30 tot 17.00 u. Er
is ochtendopvang voorzien van 7.30 tot 8.30 u (hiervoor vragen wij een aparte bijdrage
van 0.5O euro per half uur en per kind) Mogen wij U vragen deze regeling te respecteren
en eveneens de kinderen stipt af te halen.
Inschrijven voor de speelpleinwerking kan vanaf 3 juli of op de dag dat uw kind voor het
eerst komt ravotten. Bij inschrijving betaalt u éénmalig 4 euro voor de verzekering. Een
speelplein t-shirt kan u bekomen tegen de prijs van 9 euro.
Voor een volledige dag speelplein betaal je per kind 4 euro, voor een halve dag 2 euro.
Het speelplein werkt met een (optionele) kaartensysteem (een volledige kaart kost 40 €
en heeft recht op 20 speelbeurten), telkens uw kind komt, geeft het kind zijn speelkaart
af aan de hoofdanimator. Op het einde van de dag, krijgt uw kind de kaart terug mee naar
huis. Jaarlijks worden fiscale attesten afgeleverd voor de door u betaalde bijdragen.
Bij ons kan je ook je dorst lessen tegen 0,50 euro per drankje. (dit via een drankkaart –
een eigen drankje meebrengen mag ook.)
Onze animatoren genoten allen een opleiding bij de Vlaamse Dienst voor speelpleinwerk,
zij worden jaarlijks geëvalueerd en onderschrijven bij aanvang van hun opdracht onze
afsprakennota waarin hun taken en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven staan.
Mocht u de animatoren willen bereiken tijdens de werking kan dit op onze speelpleingsm:
0476/596535 of via mail: info@dekastanjes.be (voeg dit nummer toe aan uw telefoonlijst
in uw gsm – zo kan u ons bereiken mocht dit dringend nodige zijn.)
Mogen wij u vragen steeds bij mooi weer uw kinderen goed in te wrijven tegen zonnebrand
en eventueel een pet mee te geven.
Om op het einde van de zomer onze berg verloren voorwerpen zo klein mogelijk te houden,
vragen we om truien, rugzakken… te naamtekenen.
Gelieve eigen speelgoed thuis te laten, om speelpleinrages te vermijden. Gelieve uw
kinderen speelkledij aan te doen…want ravotten laat soms zijn sporen na op kledij.
Niemand mag het terrein verlaten zonder toestemming van de hoofdanimator.
Wanneer een kind de regels van het speelplein niet respecteert, of aanhoudend storend
gedrag vertoont, mag de animator het kind een sanctie geven. Indien het te ver gaat, kan
na overleg met hoofdanimator en de eindverantwoordelijke een schorsing volgen. We
vragen respect voor animatoren, materiaal en terrein. Wanneer iemand schade toebrengt
aan materiaal of gebouwen, zal hiervoor een vergoeding gevraagd worden.
Iedere deelnemer draagt bij tot het proper houden van het terrein. Er zijn genoeg
vuilnisbakken voorzien, zowel voor restafval en PMD.
Eventuele opmerkingen betreffende de werking van het speelplein mag U steeds
overmaken aan de hoofdanimator of aan de leden van de werkgroep van het speelplein.
Neem ook een kijkje op onze website: we zullen regelmatig de foto’s bijvoegen
www.dekastanjes.be (allen surfen dus)!
We hopen op een fijne en zonnige vakantie.
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