Gemeentelijke speelpleinwerking Kerekewere! 056 77 73 19
Wat ouders van de kinderen op ons speelplein zeker moeten weten…

(T.03)

Per kind (gezin) een inlichtingsfiche invullen.
Elke morgen moeten alle kinderen hun aanwezigheid melden aan de inschrijvingstafels,
zelfs al ben je ingeschreven voor een volledige week.
Elke avond (of middag indien je naar huis gaat eten) moeten alle kinderen zich uitschrijven
door hun naam te zeggen bij de begeleidende animator. Zo zien we wie nog aanwezig is in
de opvang.
Respecteer deze uurschema's:
- inschrijven tussen 7.30 uur en 9 uur en 12.30 uur en 13.15 uur
- afhalen vanaf 12 uur in de sporthal of op de voorpleintjes bij de animator
- afhalen vanaf 16 uur kleuters op klein speelplein, lager op groot speelplein
- opvang van 7.30 uur tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 17.30 uur
Voor een goede organisatie moeten de kinderen de verzamelmomenten kunnen bijwonen
(9.15 uur – 13.30 uur – 15.55 uur)
Warme maaltijden moeten voor 9 uur besteld worden.
Wanneer kinderen uitzonderlijk eens vroeger afgehaald worden dan moeten de
verantwoordelijke animator én het secretariaat hiervan op de hoogte gebracht worden.
Lees regelmatig het kampbord vooraan in de sporthal voor informatie rond daguitstappen,
zwemmen of voorstellingen.(inschrijving ten laatste de dag vooraf voor 9 uur)
Kinderen dragen speelkledij dat steeds voorzien is van een naamteken. Spelen zonder vuil
worden is bijna onmogelijk, hou hiermee rekening!
Kinderen moeten zich (kunnen) houden aan de gemaakte speelpleinafspraken.
Indien kinderen medicatie moeten innemen, dan moet hiervoor een schriftelijk document
opgemaakt worden van de desbetreffende arts vooraleer dit door ons kan toegediend
worden. Bij ongeval of ziekte zal u opgebeld worden om zelf naar de dokter te gaan met
uw kind. Zorg dus dat we een gsm- of telefoonnummer hebben waar er altijd iemand
bereikbaar is. Als we niemand kunnen bereiken gaan we zelf naar de dokter en moet u ’s
avonds bij de dokter gaan afrekenen voor u het bewijs van consultatie meekrijgt.
Voor de veiligheid van uw kinderen: niet parkeren op parking voor de sporthal (afgezet met
nadar)
Annulatie van de activiteitsdag, uitstap en/of warme maaltijd moet voorafgaandelijk
gebeuren voor 9.00 uur, daarna wordt het verschuldigde bedrag integraal mee
aangerekend. Na afloop van de vakantieperiode wordt een onkostennota toegezonden via email of per post, waarna het verschuldigde bedrag gestort kan worden.

