Administratief adres
Speelplein Jokkebrok vzw
Breendonklaan 2A
8450 Bredene
Tel: 0472 30 19 75 (buiten de zomerwerking)

Speelpleinadres
Speelplein Jokkebrok vzw
Breendonklaan 2A
8450 Bredene
Tel: 0494 67 63 99 (enkel tijdens de zomerwerking)

Kleuters: De kleuterwerking staat open voor alle kleuters die reeds 3 jaar zijn of ouder én
zindelijk zijn.
6-12 jarigen: De 6-12 werking staat open voor alle jongens en meisjes tot 12 jaar.
Tieners: De tienerwerking staat open voor tieners van 12 tot 14 jaar.

Het speelplein opent deze zomer elke werkdag zijn deuren van donderdag 1 juli 2021 tot en
met vrijdag 13 augustus 2021. Elke weekdag kunnen de kinderen terecht bij de kleuter- en
6-12 werking.
Vanaf 8.30 uur zijn de kinderen welkom op het speelplein. Er is elke dag werking van 9 –
17 uur.
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Hoe en wanneer inschrijven?
Vanaf 2020 werken we met de inschrijfwebsite inschrijven.jokkebrok.be . Vanaf half juni is het
mogelijk om via deze website het gezin te registreren. Naam en contactgegevens
ouder(s)/voogd en naam kind(eren), geboortejaar en nuttige klinische gegevens zoals bv
lactose-intolerantie.
Vanaf de woensdag voorgaand de speelpleinweek is het mogelijk om in te schrijven via de
website. Dit kan voor een volle week of losse dagen.
Op de eerste speelpleindag wordt het document ‘mijn eerste speelpleindag’, te vinden op de
inschrijfwebsite, meegegeven met het kind. Het documentje dient in de blauwe brievenbus
gedeponeerd te worden. Op het einde van de eerste speelpleindag krijgt het oudste kind van
het gezin een speelpleinomslag mee voor verdere communicatie en betalingen tijdens de
zomerwerking.
Speelpleinomslag
De inschrijving via de speelpleinomslag kost u niets, maar bij verlies wordt €1 administratieve
kost aangerekend voor het kopen van een nieuwe omslag. We vragen u om elke dag de
omslag in onze blauwe gepersonaliseerde brievenbus te steken, die bij de bureau staat.
Dit als registratie dat het(de) kind(eren) effectief aanwezig is(zijn).
! We vragen sinds 2016 om een identiteitsbewijs van uw kind mee te brengen bij de eerste
inschrijving of in te geven via de omslag bij het eerstvolgend speelpleinbezoek. Dit om de
inschrijvingen verder te kunnen professionaliseren en beter in te kunnen zetten op fiscale
attesten.

1ste kind

Kleuters, 6-12jarigen en tieners
Prijs per dag
Prijs per week

€ 5,00
€ 22,50

Vanaf 2de kind
€ 4,00
€ 18,50

De prijs omvat:
● De deelname aan de speelpleinwerking onder leiding van geattesteerde animatoren.
● Soep, vieruurtje en onbeperkt water
Extra kosten:
● Eigen lunchpakket en drankjes meenemen!
● Waterijsje/chocolade-ijsje indien gewenst (= € 0,50)
● Opvang indien gewenst: wordt voorzien vanaf 7u30 uur tot 8u30 in de ochtend en in
de avond vanaf 17u15 tot 18 uur (= €1/uur per kind)
Tot de leeftijd van 12 jaar is er per kind één fiscaal attest te verkrijgen. De attesten worden op
vraag van de ouders meegegeven op de laatste speelpleindag van het kind.
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7:30 – 8:30 uur
8:30 uur
9 – 12 uur
12 – 13 uur
13:30 – 16:30 uur
16:30 uur
16:55 uur
17 uur
17:15 – 18 uur

Ochtendopvang
De kinderen zijn welkom op ‘t plein
Activiteiten en/of vrij spel
Eten (kinderen die thuis gaan eten worden terug verwacht om 13:30 uur)
Activiteiten en/of vrij spel
4-uurtje
De omslagen worden opgehaald op voorziene plaats
Einde speelpleindag
Avondopvang

Wegens corona-maatregelen kunnen we niet gaan zwemmen zoals voorgaande jaren.
Soms gaan we op een speciale niet-wekelijkse uitstap. Dit wordt steeds zo goed mogelijk
gecommuniceerd via een briefje in de omslag. Hou ook zeker onze website en/of
Facebookpagina goed in het oog tijdens de zomerwerking!

Ziekte? Als uw kind zich ziek voelt tijdens de speeldag trachten we eerst het probleem op te
lossen op het speelplein zelf. Uw kind heeft de mogelijkheid om even tot rust te komen in de
bureau en wordt goed gesoigneerd. Indien wij menen dat uw kind zich ernstig ziek voelt,
bellen we u op en kan uw kind opgehaald worden.
Ongeval? Bij lichamelijke ongevallen worden de ouders ingelicht en (indien nodig) een
spoedarts geraadpleegd. De verzorgingskosten worden voorgeschoten door de betrokkene
die na tussenkomst van het ziekenfonds de overblijvende kosten kan terugvorderen van de
verzekering.

De speelpleinwerking heeft een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ afgesloten ten
gunste van de aanwezige vrijwilligers en kinderen.
Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan ons materiaal of aan andere kinderen,
worden de kosten aangerekend aan de ouders. Schade aan brillen valt niet onder de
lichamelijke ongevallen!
De speelpleinwerking kan tevens ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de materiële
schade toegebracht aan de bezittingen die de kinderen meebrengen van buiten het
speelplein. We vragen daarnaast ook om geen gsm’s en andere multimedia of
verzamelobjecten mee te brengen naar het speelplein.
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Tijdens de speelpleinwerking kunnen foto’s genomen worden van uw kind. Deze foto’s
worden louter voor speelplein doeleinden gebruikt (het maken van folders, publicatie en
promotie op de website,… ). Bij het inschrijven kunt u hier al dan niet mee instemmen door
dit aan te duiden op het online inschrijvingsformulier.

Wat breng ik niet mee naar het speelplein?
GSM en andere multimedia, leren ballen, eigen speelgoed, energiedranken en
non-alcoholisch bier. Eigen steps, skateboards, fietsen,… worden niet op het plein gebruikt.
GSM’s kunnen tijdens de werking veilig afgegeven worden in de bureau.
Wanneer mag ik het terrein verlaten?
Gedurende de dag kan uw kind het speelplein niet verlaten, hetzij om thuis te gaan eten.
Vanaf 17u gaat onze poort open en kunt u uw kind ophalen. Kinderen die alleen naar huis
gaan, dienen toestemming te hebben van de ouders. Kinderen die bij het sluiten van de poort
nog niet werden opgehaald, worden aangemaand door de hoofdanimator om naar de opvang
te gaan.
Wat bij onaangepast gedrag?
Kinderen die blijvend onaangepast gedrag vertonen, worden verwittigd. Samen met uw kind
kan een soort contract opgesteld worden ter verbetering van het gedrag. Bij herhaling van
verwittiging worden de ouders betrokken en wordt een aanpak voorgesteld. In extreme
gevallen kan het kind één dag of meerdere dagen geschorst worden. Dit gebeurt altijd in
overleg met de hoofdanimator en/of de verantwoordelijke en is uitzonderlijk. Onder
onaangepast gedrag verstaan wij o.a.: (verbaal) geweld, racisme, uitsluiting, pestgedrag,
weglopen en het niet zindelijk zijn.
! Voor ouders is het verboden om op het terrein alcoholische dranken/drugs te
nuttigen alsook om te roken.

U naamtekent best al het materiaal (rugzak, brooddoos, kledij, verpakking van
koekjes/drank,…) van uw zoon of dochter. Verloren materiaal wordt tot 1 maand na de
werking bijgehouden. Elke dag zetten wij tafels met verloren voorwerpen buiten en zetten we
hier extra op in. Tevens voorzien wij ook een opslagruimte voor de rugzakken in de grote
zaal, wat geen overbodige luxe is op een warme zomerdag.
Tip: Kleed uw kind in kleren die vuil mogen worden. Door een kind kledij aan te doen waar
hij/zij in mag ravotten, vergroot u de speelkansen van uw kind. Speelplein T-shirts in
kindermaten zijn steeds beschikbaar en kunnen aangekocht worden.
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Door uw kind in te schrijven op het speelplein verklaart u zich automatisch akkoord met dit
huishoudelijk reglement. Wij, maar ook u, kunnen/kunt ons/u in alle gevallen beroepen op dit
huishoudelijk reglement. Wij gaan er van uit dat goede afspraken goede vrienden maken!

Voor extra vragen kunt u steeds terecht bij de bureau of bij de hoofdanimator, zij zullen u
met plezier verder helpen en/of informeren. U kunt ons ook altijd op de hoogte brengen van
belangrijke zaken en/of bemerkingen. Dit kan via een briefje in de omslag, een telefoontje,
via onze website/Facebookpagina of via een gesprek. Wij bekijken dit dan zeker samen met
de stuurgroep en de animatorenploeg. We staan te allen tijde open voor (positieve) feedback
en constructieve dialoog.
Wij duimen alvast voor een TOP zomer!
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