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Het Speeldoosteam wenst iedereen een fijne start van het nieuwe schooljaar. 
Na een zomer vol Speeldoosplezier staan we weer klaar om jullie kinderen voor en na de schooluren in de verschillende 
Speeldozen op te vangen en dit met de nodige aandacht en zorg. 
Op de volgende pagina kan je een blik werpen op de werking tijdens de zomermaanden. 

TIPS BIJ DE START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

• Als je kind voor de eerste keer naar de opvang komt,  geef ons dan per mail (despeeldoos@herk-de-stad.be) een seintje zodat 
we ervoor kunnen zorgen dat iedereen in het team op de hoogte is en we je kindje goed kunnen opvangen en begeleiden. Op 
voorhand eens langskomen samen met je zoon of dochter kan het wennen vergemakkelijken. Je kan je bezoek tevens aankondigen 
per mail. Kinderen wennen het best als ze regelmatig komen bv. enkele opvangmomenten per week.

• Op woensdagnamiddag kunnen kinderen kiezen voor geleide activiteiten. Je kan aan het onthaal de activiteitenkalender vinden. We 
zorgen voor een leuk aanbod voor groot en klein. Voorzie zeker op woensdagnamiddag speelkledij. 

CORONAMAATREGELEN

Omwille van de veiligheid houden we volgende maatregelen nog even aan:
• Onze begeleidsters dragen in de speelruimtes mondmaskers. Voor kinderen is dit niet meer nodig.
• Bij het brengen en halen worden ouders nog niet toegelaten in de speelruimtes, uitgezonderd ouders van jonge kinderen.

EERSTVOLGENDE SCHOOLVRIJE DAGEN

Maandag 20 september: schoolvrije dag basisschool Berbroek
Donderdag 23 september: schoolvrije dag De Olm
Maandag 4 oktober: schoolvrije dag: basisschool De Olm, basisschool Herx, basisschool St. Martinus, basisschool Donk
Woensdag 6 oktober: basisschool Schakkebroek
Woensdag 13 oktober: schoolvrije dag basisschool Schulen

Tijdens schoolvrije dagen wordt de opvang georganiseerd in de Speeldoos Herk-de-Stad, Trompetplein 2. Inschrijven kan via het 
onlinesysteem.

ACTIVITEITEN HUIS VAN HET KIND (Trompetplein 2)

Pamperboxen: 
Heb je overschotten van pampers? Deponeer ze in de pamperbox bij het onthaal.  
Wij zorgen ervoor dat ze bij gezinnen terechtkomen die het iets moeilijker hebben.

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.

Maak een afspraak via: huisvanhetkind@herk-de-stad.be.

EERSTVOLGENDE SLUITINGSDAGEN
Vrijdag 17 september: personeelsdag

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.




