krokusvakantie
Begijnenborre

2018

12 tot 16 feb.

krokus!

Inschrijven
t.e.m. 29 Januari

2017 ligt achter ons en
het belooft een fantastisch
jaar te worden.
In de krokusvakantie
geven we er al meteen
een lap op. Leuke
workshops, zwemmen
en spetterende actie
staan op het programma.
Kom er samen met de
animatoren een
fantastische week
van maken!

MA. 12 februari
UKKIES & Charels:
Zwemmen

(geen verplichte deelname / €2)

DI. 13 Februari
BENGELS, KANJERS
en FLIPOOS:
Kwadasa

Alle kinderen van
3 t.e.m. 14 jaar zijn van
harte welkom om met
onsmee te spelen en mee
te gaan op onze plezante
activiteiten.

‘workshopnamiddag’
(verplichte deelname / €4)

let op!
WO. 14 februari
TROETELS en UKKIES:
Muzische workshop
(verplichte deelname / €4)

Er wordt geen zwemkledij
uitgeleend door het speelplein.
Wanneer kinderen hun
materiaal niet mee hebben,
gaan zij niet mee zwemmen.
Er zal geen terugbetaling
mogelijk zijn.

FLIPOOS:
Zwemmen

(geen verplichte deelname / €2)

groepen
DO. 15 Februari
CHARELS:
Lazertag
(verplichte deelname / €4)

BENGELS en KANJERS:
Zwemmen

(geen verplichte deelname / €2)

vr. 16 februari
Een leuke dag op
het speelplein

De kinderen worden
opgedeeld in groepen volgens
hun geboortedatum.
Troetels
2O15

(Wanneer 2 jaar, 3 worden
in de maand volgend op
de speelpleinperiode)

ukkies
2013 - 2014

bengels
2011 - 2012

kanjers
2009 - 2010

flipoos
2007 - 2008

charels
2003 - 2006

(2003: zolang geen 15 jaar)

Algemene info krokusvakantie 2018
Wanneer?
van 12 t.e.m. 16 februari 2018.
De activiteiten lopen van 9u tot 16u.
het speelplein bevindt zich in de
Bodegemstraat 113, te 1700 Dilbeek.

De inschrijvingen starten op
maandag 25 december
uitsluitend online.
Vanaf 8 januari kan er ook aan het
onthaal ingeschreven worden en
eindigen op maandag 29 januari.
website: dilbeek.ticketgang.eu
nOG nOOIT InGESChrEvEn?
Dan moet je eerst registreren op de
website. Lukt dit niet? Neem dan
contact op met de dienst Jeugd.
al EErDEr InGESChrEvEn?
Dan kan je meteen inloggen met
je login en wachtwoord. Vergeet de
gegevens niet te controleren
Inschrijvingen voor busvervoer en
zwemmen moeten ook gebeuren via
het online inschrijfsysteem.
De volledige inschrijfprocedure en
het huishoudelijk reglement kan je
vinden op JinD.be.
Opgelet! Je moet minimum twee
weken op voorhand inschrijven
(tenzij de maximumcapaciteit reeds
bereikt werd). Daarna is het NIET
meer mogelijk om in te schrijven.
annuleren is niet mogelijk!
Geen internet? Dan kan je
inschrijven op de dienst Jeugd.
let op! Inschrijvingen zijn enkel
mogelijk op maandag en woensdag,
van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.

De opvang ’s ochtends (7u-9u) en
’s avonds (16u-18u) wordt
georganiseerd door CKO Infano vzw.

Voor een vlot verloop van de speelpleinwerking voor u, je kinderen en onszelf…

• De werking loopt van 7u tot 18u.
Buiten deze uren worden kinderen
niet opgevangen.
• Aanmelden: aan de tafel in de refter,
vOOr 9u! Wanneer je kind niet
ingeschreven is, kan hij/zij niet op
het speelplein blijven. Inschrijven op
de dag zelf is NIET mogelijk.
• Afhalen: na 16u. naam + handtekening
schrijven op de uitschrijflijst!
• Kinderen die alleen naar huis gaan,
hebben een schriftelijke toestemming van
de ouders nodig.
• Als je kind medicatie neemt, meld je dit
schriftelijk (doktersattest) aan de hoofdanimator met de vermelding van wat,
hoe, wanneer en hoeveel.

• De kinderen krijgen per dag twee drankjes
(om 12u en 15u30) en één koek of stuk fruit
(om 15u30).
• Het is dus wenselijk om je kind een extra
drankje en koekje/fruit mee te geven.
Daarnaast brengen de kinderen hun eigen
lunchpakket mee, bij voorkeur in
herbruikbare verpakking.
• Gelieve snoepgoed, speelgoed of dure
spullen thuis te laten.

• Zorg dat de (speel-!)kledij van je kind
aangepast is aan het weer.
Verloren voorwerpen worden tot
één maand na het einde van
de speelpleinperiode bewaard.
• TIP: SIGNEER kledij, brooddoos,
rugzakje, … van je kind(eren)
• Bij kleuters zijn ongelukjes snel gebeurd:
voorzie reservekledij a.u.b.

• Wanneer wordt vastgesteld dat kinderen
DaGDEElnaME:
Dilbeekse kinderen:
€ 5 en € 4 vanaf tweede kind.
Kinderen van buiten Dilbeek: € 11.
(Inbegrepen in de prijs: 2 drankjes,
een vieruurtje en de verzekering)
aCTIvITEIT:
Zwemmen
(geen verplichte deelname): € 2.
Een speciale activiteit
(verplichte deelname): € 4.
BUS: € 1 per rit per kind.

De fiscale attesten worden jaarlijks
automatisch opgestuurd naar alle
kinderen, tot de leeftijd van 12 jaar,
die deelgenomen hebben aan
de speelpleinwerking.
OPvanG: van 8u30 tot 9u en
van 16u tot 16u30 gratis.
vOOrOPvanG: van 7u tot 8u30:
€0,50 per begonnen half uur per kind.
naOPvanG: van 16u30 tot 18u:
€ 0,50 per begonnen half uur per kind
CKO Infano vzw staat in voor
het opmaken en bezorgen van
de facturen aan de ouders.
Meer info opvang: CKO Infano vzw.
Website: www.infano.be
Verantwoordelijke: Tel. 0494 15 20 51

opzettelijk schade veroorzaken, kunnen de
ouders hiervoor verantwoordelijk worden
gesteld en kan de schade op hen verhaald
worden.

• Aan de kinderen die de speelpleinwerking

verstoren of onaangepast gedrag vertonen,
kan de toegang tot het speelplein geweigerd
worden. Dit gebeurt steeds na overleg met
animatoren, hoofdanimatoren, de dienst
Jeugd, de betrokken ouders en het college van
burgemeester en schepenen.
• Wij spelen in het Nederlands.

Dank u voor de medewerking.
De (hoofd)animatoren en
de dienst Jeugd.

Tijdens het speelplein kan je steeds
terecht op het speelpleinnummer:
Tel. 0498 92 28 16
Of bij de speelpleinverantwoordelijke:
Tel. 0498 92 28 17
MEEr InFO:
DIEnST JEUGD DIlBEEK
Molenstraat 102
1700 Sint-Martens-Bodegem
Tel. 02 451 69 40
OPEnInGSUrEn: Elke maandag en woensdag
tussen 9u-12u en tussen 13u-16u
E- MaIl: speelplein@dilbeek.be
WEBSITE: JinD.be
Wil je het infoboekje met de algemene
informatie over het speelplein? Dan kan
je dit opvragen bij de dienst Jeugd.
SPEElPlEIn BEGIJnEnBOrrE
Bodegemstraat 113, 1700 Dilbeek.

