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ZOMERVAKANTIE IN DE SPEELDOOS

Het Speeldoosteam heeft niet stilgezeten en heeft een mooi zomeraanbod uitgewerkt zodat kinderen een leuke tijd kunnen beleven in 
de opvang. De meeste activiteiten zullen buiten doorgaan op het pas ingerichte speelterrein achter de lokalen. Enkele versoepelingen 
maken het weer mogelijk om opnieuw samen te werken met de andere vrijetijdsdiensten en het Speelplein. Kortom een ‘normalere 
zomerwerking’ lacht ons toe.  We laten echter nog niet alles los en blijven inzetten op veiligheid.

BUBBELWERKING/ VEILIGHEID

• De begeleidsters blijven in de speelruimtes mondmaskers dragen. Kinderen moeten dit niet meer doen.
• Er worden 3 aparte bubbels gemaakt op basis van leeftijden. De kinderen in de drie bubbels worden volledig apart opgevangen.   

Ze hebben vaste begeleiders en een eigen sanitaire ruimte.
• Enkel ouders van kinderen van de jongste leeftijdsgroep mogen bij het brengen in de speelruimte als ze dit nodig vinden. De andere 

kinderen worden door de medewerkers naar de leefgroep gebracht en/of opgehaald. 
• Om info uit te wisselen met de begeleidsters van de leefgroep(en) kan je de gekleurde kaartjes gebruiken. Deze vind je bij het 

onthaal.Je kan ze afgeven aan de belgeleidster die het onthaal doet.
• We blijven aandacht hebben voor een goede hygiëne: de lokalen en het materiaal worden regelmatig ontsmet en handen worden 

gewassen.
• De lokalen zijn voorzien van CO2-meters zodat er tijdig kan verlucht worden. Buitenspelen en buiten eten staan voorop.
• Kinderen die ziek zijn mogen niet naar de opvang. Kinderen die ziek worden in de opvang moeten zo snel als mogelijk afgehaald 

worden. Ga via de vragenlijsten in je account na of je de juiste nummers van contactpersonen hebt doorgegeven. Je kan dit zelf 
aanpassen.

VAKANTIETIPS

• Voorzie bij warm weer zwemkledij zodat je kind mee kan doen met waterspelen.
• Gemakkelijke kledij en (wandel)schoenen zijn aan te raden. 
• Voor de jongste kinderen kan je reservekledij in de opvang laten. 
• Zorg voor aparte boekentassen voor broers en zussen.
• Bij het onthaal op het rode prikbord vind je het volledige activiteitenaanbod.
• Parkeren kan voor het gebouw op het Trompetplein. Er mag niet geparkeerd worden in de Lazerijstraat.
• Kinderen die vroeg aanwezig zijn kunnen hun meegebracht ontbijt in De Speeldoos nuttigen.
• Eigen speelgoed is niet toegelaten (uitgezonderd een knuffel voor de kleuters).

INSCHRIJVEN

Er zijn nog opvangplaatsen vrij voor juli. Inschrijven kan tot het max. aantal toegelaten kinderen per bubbel bereikt is. 
Je kan je inschrijvingen raadplegen via je account via ‘inschrijvingen’. Enkel als daar een inschrijving is zichtbaar is je inschrijving geldig. 
Vergeet niet tijdig te annuleren. Vanaf nu worden boetes voor niet annuleren of te laat annuleren weer aangerekend.  Annuleren kan 
eveneens via het onlinesysteem en kan tot max 2 dagen voor de gereserveerde opvangdag. 
Voor augustus kan je inschrijven vanaf 1 juli. 

Als je kind naar het Speelplein gaat in de namiddag geef je dit aan de begeleidster door bij het brengen. Speelplein Kameleon houdt 
per dag enkele plaatsen open maar vraagt om zoveel als mogelijk op voorhand in te schrijven.

Inschrijven voor opvang, een jeugd- en of sportkamp en speelpleinwerking kan via www.vrijetijdherkdestad.be.

AFVALBEPERKING IN DE SPEELDOZEN

De Speeldoos werkt samen met de andere gemeentelijke diensten aan een goed afvalbeleid. Onze bedoeling is zo weinig mogelijk 
afval in onze Speeldozen te hebben. We vragen daarom aan ouders om ook zeker deze vakantieperiode herbruikbare drinkbussen 
en brood- en of koekendozen te voorzien. Lege verpakkingen worden in de boekentassen gedaan.

ACTIVITEITEN HUIS VAN HET KIND (TROMPETPLEIN 2)

Pamperboxen: 
Heb je overschotten van pampers deponeer ze tijdens de vakantie in de pamperbox bij het onthaal.  Wij zorgen ervoor dat ze bij 
gezinnen die het iets moeilijker hebben terechtkomen.
Ruilkast: 
Op afspraak kan je speelgoed ruilen via de ruilkast. Kinderen moeten wel vergezeld zijn van een volwassene. De ruilkast vind je 
bij het onthaal.
huisvanhetkind@herk-de-stad.be

EERSTVOLGENDE SLUITINGSDAGEN

Vrijdag 9 juli
Maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli
Vrijdag 13 augustus



BEREIK COÖRDINATOR

Je kan een afspraak maken met de coördinator tijdens de openingsuren van het kantoor.
Tijdens de vakanties is de coördinator op donderdag aanwezig in de opvang van 16 tot 17.30 uur.

OPENINGSUREN KANTOOR Trompetplein 2:

Maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur
Dinsdag tot donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur   
Vrijdag van 9 tot 12 uur 

Meer info over De Speeldoos vind je op www.herk-de-stad.be/despeeldoos.


