
Hoi,

Leuk dat je deze zomer naar het speelplein komt!
In dit document willen we je laten kennis maken met hoe de speelpleinwerking er in de vakantie zal 
uitzien.

Zoals steeds gaan we voor een zotte zomer vol fun en plezier. In die zin verandert er niets. Wel moeten 
we rekening houden met een deel veiligheidsvoorschriften. Zo zorgen we er samen voor dat het 
coronavirus onder controle blijft. 

Je zal de donderdag voor je naar het speelplein komt een herinnering in je mailbox krijgen, zodat je 
zeker niet vergeet dat je welkom bent op het speelplein.

Dit jaar werken we met contactbubbels per week. Dit zijn groepen van maximaal 
50 personen. Dit wil zeggen dat je een ganse week in dezelfde groep zal zitten met 
dezelfde animatoren. We zorgen ervoor dat je niet in contact komt met andere bubbels, 
want dat maakt het gevaar van verspreiding van het virus weer groter. 

Elke leeftijdsgroep (-12 / +12 )heeft zijn eigen locatie. Dit is ook de plaats waar 
het onthaal van de leeftijdsgroep doorgaat. Dit wil zeggen dat je meteen naar daar 
gaat. Afhankelijk van het aantal kinderen per leeftijdsgroepen worden sommige groepen 
nog eens opgesplitst. Dit zijn dan de uiteindelijke contactbubbels voor de ganse week. Het 
kan zijn dat je kind gedurende verschillende weken in de zomer in verschillende  bubbels 
zit. Dit afhankelijk van het aantal inschrijvingen per week. De week voordien zal per mail 
gecommuniceerd worden in welke bubbel je kind zal zitten. 

Hieronder vind je terug op welke locatie jouw leeftijdsgroep afspreekt:

Speelplein Aalst
• Iedereen kan terecht in de gekende locatie: Zonneroos, Botermelkstraat 201

Speelplein Assenede
• Iedereen kan terecht in de gekende locatie:  Ooievaarsnest, Leegstraat 17b. Ingang via 

de grijze poort.

WAAR GAAT DE SPEELPLEINWERKING DOOR?



Speelplein Sint-Jozef
• - 12 jaar: De Pannebeke, ingang Ter Looigemweg 
• +12: De Korf: Ronsaardbekestraat 57

Speelplein Sint-Andries
• -12 jaar: Triangel, Diksmuidse Heerweg 159
• +12 jaar: Spes Nostra Brugge, ingang via poortje aan Daveluystraat

Speelplein Maldegem
• Kleuters: Piramide, gidsenlaan 47
• +12  jaar: school Maricolen, ingang langs de Brielstraat
• De locatie voor de middengroep is afhankelijk van het aantal kinderen en zal de week 

voor je inschrijving gecommuniceerd worden via mail.

WAT BIJ ZIEKTE?

We willen nog eens duidelijk herhalen dat het niet de bedoeling is dat je ziek naar de 
speelpleinwerking komt. Had je in de laatste vijf dagen symptomen van hoest, 
verstopte neus, moeilijk ademhalen, koorts, keelpijn, smaak- & reukverlies en/of diarree 
dan kan je niet naar de speelpleinwerking komen. Laat het ons weten wanneer je 
hierdoor niet naar het speelplein kan komen. Je kan dus steeds annuleren. 

Je wordt ziek op het speelplein
Vanuit de overheid werden verschillende procedures uitgewerkt die we moeten volgen bij 
ziekte. Om deze te kunnen volgen hebben verwachten we van iedereen volgende zaken: 

• Medische fiche 
Naast de algemene contactgegevens, die je reeds doorgaf bij de inschrijving, moeten 
we een aantal extra vragen stellen in functie van de veiligheidsmaatregelen.  Deze 
vragen vind je terug in de medische fiche (in bijlage). Gelieve deze, in de mate 
van het mogelijke, ondertekend mee te brengen de eerste dag dat je komt 
naar het speelplein. 

• Word je ziek op het speelplein, dan bellen we de ouders op en vragen hen 
je te komen halen. Afhankelijk van de symptomen wordt gevraagd naar de huisarts 
te gaan. De huisarts bekijkt of het nodig is om je te testen op Covid-19. We vragen 
ouders ons op te hoogte te houden van de uitslag. Als blijkt dat je het coronavirus 
hebt, volgen wij de verdere noodprocedure. Op de speelpleinwerking kan je, als je 
dat wil, meer informatie krijgen over deze procedure.

• Let op: word je ziek na de deelname aan het speelplein (besmetting 
met Covid-19) Dan verwachten we dat jullie contact opnemen met het 
Vrijetijdspunt (050/472590 of vrijetijdspunt@oranje.be). 



Spelen en plezier maken zullen deze zomer nog steeds voorop staan. Wel zullen we veel 
belang hechten aan hygiëne. Zo zijn er vaste momenten om je handen te wassen. 

Ben je ouder dan 12 jaar, dan is het wel belangrijk om voorzichtig te zijn, want je hebt een 
hogere besmettingsgraad. Je zult binnen je ‘bubbel’ geen mondmasker moeten dragen 
maar intensief contact zullen we vermijden (vb. schminken, vleeshoop,...).  

Woensdag is traditioneel een dag waarbij we op uitstap gaan. Dit jaar plannen we uitstap-
pen nog niet op voorhand. We doen zoveel mogelijk leuke activiteiten op het speel-
plein zelf. Als de groep het toelaat is het mogelijk dat we in de buurt op uitstap gaan. 
Maar dit zullen we telkens duidelijk communiceren op het speelplein zelf. Het is mogelijk 
dat we voor de uitstap een kleine bijdrage vragen. Het is daarom ook nooit verplicht om 
deel te nemen aan de uitstap.

HOE ZIET EEN SPEELPLEINDAG ER UIT?

* Dit pictobord vind je ook terug op elk speelplein. Met dit pictobord kunnen kinderen 
   het verloop van de dag volgen.



DE INSCHRIJFSTAND OP HET SPEELPLEIN

Afhankelijk van de bubbel waar je in zit ga je (rechtstreeks) naar een bepaalde 
locatie (zie ‘Waar gaat de speelpleinwerking door’). Zoals steeds moet je je eerst 
aanmelden als je op het speelplein toekomt. Dit gebeurt zoals vorige jaren met je 
Oranje kaartje. Indien je nog geen kaartje hebt, zal de pleinverantwoordelijke deze met 
veel plezier voor je aanmaken op het speelplein.  

Belangrijke  informatie voor de persoon die jou komt afzetten of ophalen
We vragen aan de persoon die meekomt om alleen te komen en een mondmas-
ker te dragen. Er zal duidelijk aangeduid staan waar je je moet aanmelden. Aan de 
inschrijftafel neem je afscheid van elkaar want enkel jij mag verder dan de inschrijftafel 
om te gaan spelen met de vriendjes in de bubbel. 

WAT NEEM JE MEE NAAR HET SPEELPLEIN?

+12 jaar: 
mondmasker  (genaamtekend)

je Oranje sjaaltje Lunchpakket

10-uurtje Drinkfles met water 
die we kunnen bijvullen 

Regenkledij Speelkledij 
(aanhebben)

VRAGEN?

Zit je nog met vragen of zijn bepaalde zaken niet duidelijk. Blijf er niet mee zitten! We 
helpen je graag verder . Mail ons via vrijetijdspunt@oranje.be of bel naar 050 47 25 90.
Of neem een kijkje op onze website www.vrijetijdspunt.com


