WANNEER !

ACTIVITEITEN !

De speelpleinwerking gaat elke werkdag door van maandag 3 juli tot en met vrijdag 25 augustus (niet op 10, 11
juli en 14, 15 augustus en niet van 17 t.e.m. 28 juli)

De activiteiten gaan door van 10 tot 12 uur en van
13.30 tot 16 uur.

WAAR !
Inschrijvingen, opvang en activiteiten:
Sport– en Recreatiepark Kouterslag 1A te Melle
bereikbaar via hoofdingang sportdienst

De kleuters spelen samen met vaste (minimum 2)
animatoren. De overige kinderen werken meestal
met keuzeactiviteiten, zij krijgen een aanbod van
enkele sport-, spel-, knutselactiviteiten… en maken
daartussen een keuze gedurende één voor– of namiddag. Af en toe wordt er eens een gezamenlijk
spel gespeeld zoals een bosspel, zoektocht...

INSCHRIJVEN !
Voor kinderen vanaf geboortejaar 2004 t/m 2013
Inschrijven kan van 8 tot 10 uur en van 13 tot 13.30
uur.
Inschrijven voor een halve dag is ook mogelijk (de prijs is
hetzelfde). Je kan voor meerdere dagen betalen.
Betaling met bancontact is mogelijk.
Inschrijven en betalen is vooraf mogelijk via het online
inschrijfprogramma (https://www.inschrijvingen.melle.be)
maar is niet verplicht. Dit vermindert de wachttijden aan
de kassa op de dag zelf.
Voor de uitstappen is inschrijven verplicht, info en prijzen
kan je de week vooraf bekijken via het online inschrijvingsprogramma of op de speelpleinwerking.
OPVANG !
Er is elke dag opvang :
van 8 tot 10 uur en van 16 tot 17.30 uur
waarvan betalend van 8 tot 9.15 uur en van 16.30 tot 17.30
uur.
Tijdens de opvang kunnen de kinderen vrij buiten of
binnen spelen onder toezicht van de animatoren. Elk kind
meldt zich aan bij de speelpleinverantwoordelijke. ’s Morgens krijgen de kinderen een badge met hun naam en ons
telefoonnummer erop die ze rond de hals dragen gedurende de dag. Voor zij naar huis gaan dienen zij deze terug in.
Zo hebben wij een duidelijke controle van de aanwezige
kinderen.

Er zijn max. 15 kinderen in elke groep en per 10
kinderen is er een animator.
Elke week werken we rond een bepaald thema. De
activiteiten worden zoveel mogelijk betrokken in
dat thema.
Op de volgende dagen maken we een uitstap :

Vrijdag 7 juli

Vrijdag 14 juli

Vrijdag 4 augustus

Vrijdag 11 augustus

Vrijdag 18 augustus

Vrijdag 25 augustus
De plaatsen zijn beperkt. Op deze dagen is er geen
aparte speelpleinwerking op de Kouterslag.

BETALING !
Prijzen voor inwoners van Melle:
Per dag per kind: activiteit: 3 euro + opvang: 2 euro
Prijzen voor inwoners van andere gemeenten:
Per dag per kind: activiteit: 5 euro + opvang: 3 euro
Bij het afhalen van uw kinderen na 17.30 uur wordt er
een boete aangerekend.
Wanneer je kind is ingeschreven is het automatisch
verzekerd.
Eénoudergezinnen krijgen een korting van 4 euro per
kind per schijf van 25 euro per zomer teruggestort in
december.
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen
beroep doen op een premie. Hiervoor kan je steeds contact opnemen met het OCMW.
Annulatievoorwaarden op www.melle.be/ onstpannen/
sport/ activiteiten voor de jeugd.
FISCAAL ATTEST
Van ieder kind onder de twaalf jaar zal je na de zomer
een gebruiksaanwijzing krijgen hoe je het fiscaal attest
kan afprinten.

MEDICIJNEN & ALLEEN NAAR HUIS
Animatoren dienen geen medicijnen toe aan de kinderen zonder schriftelijke toelating van een dokter.
Indien het kind alleen naar huis mag, gelieve dan
een schriftelijke toelating af te geven aan de speelpleinverantwoordelijke.
Promotiefoto’s van deze activiteiten
kunnen gepubliceerd worden.
Bij bezwaar: info@sportmelle.be

ETEN !
We eten op de Kouterslag, breng dus steeds je
picknick mee indien je blijft eten. Blijf je ‘s middags
niet eten, meld dit dan ‘s morgens duidelijk bij de inschrijving. Je kan verschillende dranken krijgen aan de
democratische prijs van 60 cent. Er zijn drankkaarten
voorzien van 5 euro voor 10 drankjes. Zo hoef je niet
elke keer geld mee te brengen, wij houden de
drankkaarten bij. Eigen drank meebrengen is ook
toegelaten. Eénmaal per week wordt een vieruurtje
voorzien.
ANIMATOREN !
De meeste animatoren zijn gebrevetteerd of lopen stage na het volgen van een cursus. Er is ook altijd een
hoofdanimator en een speelpleinverantwoordelijke
aanwezig, die ervoor zorgen dat alles vlot verloopt.









Je komt je steeds aanmelden bij de speelpleinverantwoordelijke als je aankomt en vertrekt.
Laat speelgoed, gsm, grote geldbedragen, skateboards… thuis
Naamteken zoveel mogelijk kledij, brooddozen,
rugzakken…
Doe geen nieuwe kledij aan of iets dat niet mag
vuil worden: er wordt gespeeld!
Vervang snoep of koek zoveel mogelijk door
fruit.
Bij ongewenst gedrag worden er sancties
genomen.
Fietsen kan je plaatsen op de daarvoor voorziene staanplaatsen, altijd op slot!
Voor meer inlichtingen :
Speelpleinverantwoordelijke:
0497/18 86 87
Katrien Bakx en
Anne De Ridder (16-18/08)

INCLUSIE!
Van 12 tot en met 14 juli en van 7 tot en met 11 augustus voorzien we extra ondersteuning voor kinderen met
een beperking.
Heeft jouw kind een beperking en zou het graag eens
komen spelen op ons speelplein?
Neem dan contact op met speelpleinverantwoordelijke.
Je kan een specifieke folder hieromtrent aanvragen.

Vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking
09/ 210 07 70
Kouterslag 1A, 9090 Melle
info@sportmelle.be
Hoofdanimatoren
- Sharon Gillis
- Leen De Groote
- Ben Desmet
- Ine Lecompte
Bij één van de
animatoren
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