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Speelpleinwerking
Vakantiewerking speelplein Londerzeel
Tijdens de paas- en zomervakantie organiseert de Gemeente Londerzeel speelpleinwerking
voor alle kinderen vanaf het eerste instapklasje (geboortejaar 2018) tot en met het zesde
leerjaar (geboortejaar 2009).
Onze gemotiveerde animatoren werken samen met de Jeugddienst om dagelijks een brede
waaier activiteiten aan te bieden met als doel de kinderen een fantastische vakantie te
bezorgen.
Er wordt gewerkt in knotsgekke weekthema's. Daardoor bevinden de kinderen zich
bijvoorbeeld de ene week in de ruimte. De volgende week nemen ze een duik in de onderwaterwereld.
Speelplein Londerzeel wil graag zo laagdrempelig mogelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen die graag
willen komen spelen, de weg vinden naar het speelplein zorgt de Gemeente Londerzeel voor:
een democratische prijs voor iedereen
sociaal tarief voor wie het nodig heeft
laagdrempelige inschrijfmogelijkheden: inschrijven is mogelijk tot vrijdagmiddag 12 uur voor de daarop
volgende week
Uitgebreide informatie over de speelpleinwerking staat in het reglement: speelpleinwerking (pdf).
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23 maart 2021.
Gepubliceerd op de website op 24 maart 2021.
Update coronamaatregelen
Wanneer?
Waar?
Voor wie?
Programma
Deelnameprijs
Inschrijving
Praktisch
Openingsuren speeltuin

Update coronamaatregelen
Update donderdag dinsdag 1 juni 2021:
Groen licht voor de speelpleinzomer! Naar aanleiding van het meest recente overlegcomité kan de
speelpleinzomer per bubbel van 100 worden georganiseerd. Dit wil zeggen dat de speelpleinwerking in de Holle
Eikstraat in één bubbel kan doorgaan, wat ons al een heel stap dichter brengt bij een 'normale' speelpleinzomer.

Goed nieuws dus! Deze maatregelen gaan in op 25 juni 2021. Natuurlijk is dit altijd onder voorbehoud van
wijzigende maatregelen.
De belangrijkste praktische regels:
Inschrijvingen op weekbasis (in normale omstandigheden kan je je kind per dag inschrijven)
één bubbel van 100 kinderen (exclusief begeleiding)
Het is opnieuw mogelijk om warme maaltijden aan te kopen aan 4,5 euro (soep, hoofdgerecht en dessert).
Deze kunnen 's ochtends ter plaatse besteld en afgerekend worden aan de betaalterminal (bancontact).
Het is verplicht om bij de start van het speelplein de medische fiche in te vullen.
De speelpleinwerking kan opnieuw gaan zwemmen! Omwille van de coronamaatregelen zullen de groepen
opgesplitst worden (dinsdag en woensdagvoormiddag). Ouders ontvangen een week voordien een mail met
alle info over de zwemdagen en verdere info)
Kinderen die in de 5 dagen voordien ziek worden, kunnen niet deelnemen aan de speelpleinwerking. Met een
doktersbriefje kan je de terugbetaling van de deelnameprijs aanvragen.
Kinderen die tot een risicogroep (pdf) behoren, kunnen enkel deelnemen met toestemming van ouders en
dokter.
De kinderen moeten allerlei hygiënemaatregelen volgen: op vaste momenten handen wassen, gebruik
sanitair,…
Aanbeveling voor het aanhouden van 1 bubbel per week (bijvoorbeeld: geen 2 dagen speelplein en 3 dagen
sportkamp)
Ouders of volwassenen die de kinderen brengen en ophalen, moeten de hygiënemaatregelen volgen:
mondmasker dragen, afstand houden,... Na de inschrijving ontvang je een mail hierover.
Vragen over corona? Contacteer corona-coördinator Tinneke Van Sande - jeugd@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Wanneer?
tijdens de paasvakantie (uitgezonderd weekends en paasmaandag)
tijdens de zomervakantie vanaf maandag 5 juli 2021 (uitgezonderd weekends en 21 juli)
Activiteiten: 9.15 tot 16.30 uur
Opvang: 7.20 tot 18 uur

Waar?
Holle Eikstraat in Londerzeel (chalet en avonturenspeelplein).

Voor wie?
Het speelplein is er voor alle kinderen vanaf het instapklasje (geboortejaar 2018) tot en met het 6de
leerjaar (geboortejaar 2009) die voldoen aan minstens één van de onderstaande voorwaarden:
in Londerzeel wonen
in Londerzeel naar school gaan
vakantie doorbrengen in een Londerzeels gastgezin (vb. bij grootouders)
minstens 1 van de ouders woont in Londerzeel
ouders die in Londerzeel werken
De voertaal van de speelpleinwerking is Nederlands.
De kinderen kunnen pas deelnemen wanneer ze gestart zijn in de kleuterklas en zindelijk zijn. Neem bij vragen of
zorgen gerust contact op met de dienst Vrije Tijd.

Programma
Binnen de bubbel van 100 worden de kinderen opgedeeld in volgende leeftijdsgroepen:
Draakjes: peuterklasje en eerste kleuterklas
Duveltjes: 2de kleuterklas en 3de kleuterklas
Bengels: 1ste, 2de en 3de leerjaar
Joskes: 4de, 5de en 6de leerjaar
Als je om welke reden dan ook jouw kind graag in een andere groep wil plaatsen, dan is dit eventueel mogelijk na
onderling overleg met de vrijetijdsconsulent.
De kleuters spelen een hele dag samen met hun leeftijdsgenootjes. De lagereschoolkinderen spelen enkel in de
voormiddag samen met hun vaste groep. In de namiddag kunnen de kinderen vrij kiezen uit 2 aangeboden
activiteiten ongeacht hun leeftijd (binnen hun bubbel).

Deelnameprijs
Omwille van de coronamaatregelen kan je enkel voor een volledige week (maandag tot en met
vrijdag) inschrijven.
In de prijs is inbegrepen:
begeleiding door ervaren monitoren
opvang voor en na de activiteiten
alle animatie
verzekering

Kinderen die in Londerzeel wonen (minstens 1 van de ouders):
35 euro per kind per week
Vanaf het derde kind bedraagt de deelnameprijs 20 euro per week.
Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief? Dan betaal je 20 euro per kind per week.

Kinderen die niet in Londerzeel wonen:
45 euro per kind per week

Sociaal tarief:
Kan je de deelnameprijs moeilijk betalen? Neem dan contact op via welzijnsloket@londerzeel.be.
Je komt in aanmerking voor het sociaal tarief wanneer je voldoet aan onderstaande voorwaarden:
Je bent inwoner van Londerzeel.
Je behoort tot één van de volgende groepen:
a. Je bent in begeleiding bij het Welzijnsloket.
b. Je hebt een laag inkomen. Hierbij verklaar je je akkoord dat jouw persoonsgegevens worden
doorgegeven aan het Welzijnsloket. Een maatschappelijk werker nodigt jou uit op een afspraak om de
inkomensvoorwaarden na te gaan.
Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Dan kan je dit aanduiden en aanvragen bij de inschrijving via
TicketGang.
Hou er rekening mee dat het Welzijnsloket het sociaal tarief moet goedkeuren. Dit gebeurt binnen 30 dagen.
Je moet dus wachten op de goedkeuring van het sociaal tarief vóór je de gewenste dagen reserveert en betaalt
aan sociaal tarief. Elke reservatie in TicketGang voorafgaand van een eventuele toekenning van het sociaal tarief
kan achteraf niet worden terugbetaald.
Reglement: Sociaal tarief speelpleinwerking en zomerschool (pdf)
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 mei 2021.
Gepubliceerd op de website op 26 mei 2021.
Inwerkingtreding op 1 juni 2021.

Inschrijving
Inschrijven voor de zomervakantie kan sinds maandag 3 mei 2021 om 12 uur via TicketGang.
Het is verplicht om vooraf in te schrijven. Inschrijven kan tot 12 uur op de vrijdag voorafgaand aan de
volgende speelpleinweek.
We adviseren om je inschrijving zo snel mogelijk te vervolledigen, omwille van de beperkte capaciteit van
maximaal 100 kinderen (coronamaatregelen).
Omwille van de coronamaatregelen gebeuren de inschrijvingen voor het speelplein op weekbasis (van maandag
tot en met vrijdag). Je schrijft je kind dus in voor een volledige speelpleinweek en betaalt de prijs voor vijf dagen
speelplezier.
Kan je kind een dag niet aanwezig zijn in de gereserveerde week? Laat dit dan weten aan de dienst Vrije Tijd.
Terugbetalingen per dag zijn niet mogelijk.
Annuleren nadat je hebt betaald, kan enkel met een doktersbriefje. Het inschrijvingsgeld wordt dan terug
vrijgegeven en komt terecht in je online portefeuille bij ticketgang (uitgezonderd de transactiekost bij ticketgang
van 70 cent per dag) . Dit bedrag wordt dan bij de volgende aankoop in mindering gebracht.

Hoe schrijf je je in via Ticketgang?
Maak je eigen 'gezinsaccount' aan op de website van TicketGang

Klik 'speelpleinwerking' aan.
Duid aan welke dagen je kind wil deelnemen.
Duid aan of jouw kind een extra drankje of warme maaltijd wenst.
Vul in wie de ophaalpersoon is.
Betaal via de beveiligde site.
Even later krijg je een bevestigings-e-mail. Het e-ticket dient als bevestiging van je inschrijving maar je hoeft
het niet mee te brengen naar de speelpleinwerking.
Je kan als extra hulp de handleiding voor het aanmaken van het gezinsaccount (pdf) en het inschrijven in
TicketGang (pdf) raadplegen.

Medische fiche
Het invullen van een medische fiche is verplicht om deel te kunnen nemen aan de speelpleinwerking. Om het
overzicht te bewaken en omwille van organisatorische en administratieve redenen vragen wij om de medische
fiche per speelpleinweek in te vullen (naar analogie van andere kampen):
Medische fiche week 3 (19-7 tem 23-7)
Medische fiche week 4 (26-7 tem 30-7)
Medische fiche week 5 (2-8 tem 6-8)
Medische fiche week 6 (9-8 tem 13-8)
Medische fiche week 7 (16-8 tem 20-8)
Medische fiche week 8 (23-8 tem 27-8)

Praktisch
Kledij
Trek jouw kind kleding om in te spelen aan die ook geschikt is voor het weer. Hou er rekening mee dat de kleding
door het spelen vuil kan worden.
Geef bij warm weer zwemkledij mee. Kleuters brengen reserveondergoed mee.

Verzekering
De Gemeente Londerzeel heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
afgesloten. Deze verzekering komt niet tussen bij beschadiging, verlies of diefstal van kledij, bril, horloge,...

Eten en drinken
Kinderen brengen een eigen lunchpakket (brooddoos) en gevulde drinkbus met water mee naar het speelplein
(deze drinkbussen worden door onze animatoren bijgevuld). Het is ook mogelijk om een warme maaltijd (soep,
hoofdgerecht en dessert) te bestellen bij de verantwoordelijke, wanneer je je kind ’s morgens aanmeldt.
Tussendoortje: de kinderen kunnen een snack (fruit, yoghurt, koekje,...) meebrengen. Er worden geen chips,
ijsjes... verkocht of meegebracht.
Menu warme maaltijden juli 2021
Het is mogelijk om een warme maaltijd te bestellen op het speelplein. Deze kunnen 's ochtends aan het onthaal
gereserveerd en betaald worden via de betaalterminal. Prijs: 4,5 euro.
Het menu is hier raadpleegbaar.

Openingsuren speeltuin
van april tot en met september vanaf 8 uur
van oktober tot en met maart van 9 uur tot zonsondergang en uiterlijk 17 uur
Tijdens de openingsuren van de speelpleinwerking in de paas- en zomervakantie blijven de poorten aan de Holle
Eikstraat en Kievitstraat afgesloten. Dit om de veiligheid van de kinderen te garanderen. De poorten zijn na de
speelpleinwerking - vanaf 18 uur - wel geopend.

