Nuttige speelplein info/ te bewaren

1 januari 2022

Beste Ouders,
We danken u voor het vertrouwen in onze werking en animatoren, we zullen ons uiterste
best doen om uw kinderen een leuke en aangename vakantie te bezorgen.
Hieronder plaatsen we nog enkele zaken op een rijtje:
Toegankelijkheid
-

Ons speelplein is toegankelijk voor alle kinderen die reeds school lopen én zindelijk zijn
tot en met 12 jaar. Hierbij worden geen uitzonderingen toegestaan.

Openingsdagen
-

De speelpleinwerking loopt gedurende de zomervakantie. De start en einddatum wordt
jaarlijks meegedeeld via stad Diksmuide, onze facebookpagina en onze website.

-

Er is geen speelpleinwerking tijdens het weekend.

-

Er is geen speelpleinwerking op 21 juli en 15 augustus.

Dagstructuur
-

7.30u tot 8.30u: opvang
8.30u tot 9u30: toekomen kind
9u30 tot 12u: POORT GESLOTEN* (Drankpauze + activiteit)
12u-12.30u: ophalen kind
12.30u-13u: toekomen kind
13u-16.30u: POORT GESLOTEN* (activiteit + drankpauze)
16.30u-17u: ophalen kind
17u-17.30u: Opvang
*enkel bij vooraf gemelde uitzonderingen openen we de poort voor ouders
Mogen wij vragen deze tijden te respecteren en uw kind enkel te brengen en op te halen
op de aangegeven tijdstippen.

Tarieven
-

€2 per halve dag (Optionele speelkaart: €40 voor 20 halve dagen)

-

€0,5 per halfuur opvang (Optionele opvangkaart: €10 voor 20 halve uren opvang)

-

€4 verzekering per kind → jaarlijks opnieuw te betalen op de eerste speeldag

-

Op de verassingsuitstap en Rock Pervijze zal de dagprijs afwijken van de normale
tarieven. Meer info volgt.

Vrijblijvend:
-

€0,8 per gekoeld drankje. Er is mogelijkheid tot het drinken van een gekoeld drankje
tijdens de pauzes (2x). Het gaat hier om Sprite, Cécémel, Fanta, Cola, Ice tea en
Appelsap. Dit is volledig vrijblijvend. Water is doorgaans gratis verkrijgbaar.
(Optionele drankkaart: €16 voor 20 drankjes)

-

Elke woensdagnamiddag is er de mogelijkheid voor de kinderen vanaf het eerste leerjaar
(net beeïndigd) om te gaan zwemmen in het stedelijk zwembad van Diksmuide. Kostprijs
€2/zwembeurt bovenop de speelpleintarieven. Dit is inclusief busvervoer.

Praktische info:
-

Uw kind registreren voor de speelpleinwerking op de dag dat uw kind voor het eerst komt
ravotten.

-

Jaarlijks worden fiscale attesten afgeleverd voor de door u betaalde bijdragen.

-

Indien u een ingevuld ziekenfonds attest wenst, gelieve een formulier met gegevens van uw
kind tijdig in te dienen bij ons.

-

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. De
hulpanimatoren genoten niet van een vorming, maar worden sterk door ons opgevolgd.

-

Mocht u de hoofdanimatoren 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 nodig zijn.)

Reglement:
-

Kledij, rugzakken, doosjes,… dienen genaamtekend te zijn. Wij zijn NIET verantwoordelijk voor
het verliezen van voorwerpen.

-

Speelkledij is een vereiste. Speelkledij = kledij die wat vuil en nat mag worden. Want ravotten
laat nu eenmaal zijn sporen na op kledij.

-

Gelieve eigen speelgoed thuis te laten. Wij spenderen een jaarlijks budget aan nieuw
spelmateriaal. De regel geldt hier: al het speelgoed op het terrein mag gebruikt worden door
iedereen. (Met uitzondering van vervoersmiddelen zoals fiets, step,..)

-

Mogen wij vragen altijd een hoofddeksel mee te geven bij zonnig weer. Wij smeren de kinderen
meermaals in per dag, maar om zonneslagen te vermijden vragen we wederzijdse
medewerking. Een petje kan veel verhelpen.

-

Zwemkledij mag altijd meegenomen worden naar het speelplein. In zonnig weer spelen we
geregeld met water.

-

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.
Facebook: speelplein de kastanjes
Website: www.dekastanjes.be
Mail: info@dekastanjes.be
Tel: 0476/596535 (enkel bereikbaar tijdens de zomermaanden)

We hopen op een fijne en zonnige vakantie.
Speelse groeten
Speelpleinwerking DE KASTANJES vzw
Hierbij gaat u akkoord met het reglement en dat er foto’s genomen en gepubliceerd mogen
worden van uw kind op onze facebookpagina.
Voornaam en naam kinderen ………………………………………………………………..
Voornaam en naam ouder:……………………………………………………………………..
Datum:………………………………………………………………………………………………......
Handtekening voor akkoord:

⃝ Ik wens dat er GEEN foto’s van mijn kind genomen en gepubliceerd worden.
⃝ Ik wens op de hoogte gehouden te worden via het mailadres: …………………………………………………

