
       Watou, 14 juni 2019 

    

Dag iedereen, 

  

Nog even geduld en dan is het weer zover: ZOMERVAKANTIE. 

 

Tijd dus om plannen te maken en daar mag Speelplein ‘De Bollaert’ zeker niet in ontbreken! 

Wij zijn volop bezig met het bedenken van toffe spelletjes en activiteiten om jullie een 

onvergetelijke zomer te bezorgen. Wat we zullen doen blijft dus voorlopig nog een goed 

bewaard geheim. We kunnen jullie wel al wat praktische info bezorgen. 

 

- Periodes waarin er speelpleinwerking is (! Enkel de werkdagen): 

o Van 15 juli tot en met 26 juli 

o Van 12 augustus tot en met 30 augustus, uitgezonderd 15 augustus 

- Uren: De activiteit gaat door van 14u tot 17u, er is opvang voorzien vanaf 13u tot 

17u30. 

- Prijs: 2,50 € per namiddag, drankje (water) inbegrepen. Breng gerust zelf koek en 

drankje mee voor het vieruurtje. 

- Voor elk kind dat deelneemt aan de speelpleinwerking, moet een ledenfiche worden 

ingevuld. Deze vind je hier: 

https://docs.google.com/forms/d/1TCngDX59XdpgZika8Olx1pnouZMMbJJ0YQxtY2LrYYs/edit 

 

Nog vragen? Stuur ze naar spwdebollaert@gmail.com of bel/sms 

speelpleinverantwoordelijke Carmen Delalleau op het nummer 0476/611 233. 

 

 

Speelse groet vanwege het Speelplein team! 

Speelpleinverantwoordelijke Carmen Delalleau 

De animatoren: Hanne Camerlynck, Emma Vandromme, Manon Vandromme, Jade D’Hulster,  

Aaiko Anne, Sem Ramon, Jason Deceuninck, Dunacan D’Ooghe, Marieke Masson 

De hulpanimatoren: Gust Coudeville, Sebe Recour, Nore Recour, Milo Dessein, Maeike  

Ramon 

 

PS: volg ons op de facebookpagina ‘SPW De Bollaert’ voor alle nieuws heet van de naald! 

https://docs.google.com/forms/d/1TCngDX59XdpgZika8Olx1pnouZMMbJJ0YQxtY2LrYYs/edit
mailto:spwdebollaert@gmail.com


Reglement Speelplein De Bollaert 2019 
 
1. Openingsuren 

 

- Van 15 juli tot en met 26 juli van 13 uur tot 17h30. 

- Van 12 augustus tot en met 30 augustus (niet op 15 augustus), van 13 uur tot 17h30. 
 
2. Deelnamegeld: €2.50/namiddag. Water inbegrepen, eigen drank en koek mag worden 

meegebracht. 
 

3. Voor wie?: Voor alle kinderen van 2.5 tot 12 jaar (van eerste peuter tot en met 6de leerjaar) 
 

4. Inschrijven: gebeurt de dag zelf, maar voor elk kind dat deelneemt aan de speelpleinwerking, 
moet vooraf een ledenfiche worden ingevuld. 
(https://docs.google.com/forms/d/1TCngDX59XdpgZika8Olx1pnouZMMbJJ0YQxtY2LrYYs/edit). 
De gegevens zijn nodig voor het belastingsattest en voor de verzekeringen. De administratie sluit 
af op 30 september. Zorg dus dat alle aanvragen voor mutualiteitsdocumenten tijdig 
aangevraagd worden. 

 

5. Kinderen mogen het speelplein niet verlaten voor het einde van de werking (17u30), tenzij dat 
vooraf schriftelijk is meegedeeld. Indien de kinderen tijdens de werking zelfstandig het 
speelplein verlaten met toestemming van de ouders, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de 
ouders. 

 

6. De moni’s mogen geen medicatie toedienen tijdens de werking. In geval een kind ziek wordt, 
contacteren we de ouders. In noodgevallen contacteren we de dichtst bijzijnde arts. 

 

7. Geef geen waardevolle voorwerpen mee aan je kind. GSM, tablet, camera, etc horen niet thuis 
op het speelplein. 

 

8. Uiteraard gelden voor kinderen en voor moni’s de normale regels van de beleefdheid. 
Pestgedrag, schelden, racistische uitspraken, geweld, enz worden niet getolereerd. 

 

9. De kinderen volgen de richtlijnen van de moni’s op en tonen respect voor het spelmateriaal, het 
gebouw en het terrein. 

 

10. Tijdens de werking geldt een strikt rookverbod. 
 

11. Haal de kinderen tijdig op. 
 

12. Indien uw kind zich niet houdt aan het reglement en de afspraken, kan het geschorst worden 
voor alle speelpleinwerkingen in Poperinge en omstreken. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1TCngDX59XdpgZika8Olx1pnouZMMbJJ0YQxtY2LrYYs/edit

