Je kan je kind online inschrijven vanaf dinsdag 23 april 2019
om 9 uur.
• Surf naar www.zemst.kwandoo.com en meld je als ouder
aan.
•

Heb je nog geen ouderaccount, maak dit dan eerst aan.
In je ouderaccount maak je een proﬁel aan voor je
kind(eren). Houd hierbij het rijksregisternummer bij de
hand. Als het proﬁel aangemaakt is, dan kan je jouw
kind(eren) inschrijven voor de activiteiten.

•

Zoek de juiste dagen in het activiteitenoverzicht. Maak
hierbij zeker gebruik van de ﬁlterfunctie!

•

Doe online de betaling met bank- of kredietkaart. De
betaling moet onmiddellijk gebeuren.

Zodra de betaling in orde is, ontvang je via e-mail een
inschrijvingsbevestiging met code. Druk deze code af en
geef het mee aan je zoon en/of dochter, telkens die aan
een activiteit deelneemt. Zo kan je kind gescand worden
aan de balie.
Opgelet!

In- en uitcheckbalie

’s Ochtends is er een balie waar alle kinderen passeren om
gescand te worden. Ga met je kind langs de balie om je kind
aan te melden. Breng zeker je ticket met scancode mee als
inschrijfbewijs.
Opgelet!
•

Online inschrijven kan nog tot de ochtend van de dag zelf
(bevestiging met code afdrukken en meebrengen!).

•

Als je je kind ophaalt, ga je langs de balie om je kind uit
te schrijven. Breng zeker je ticket met scancode mee als
uitschrijfbewijs. We laten kinderen enkel meegaan als
er een scanbewijs is. Gaat je kind ’s avonds met iemand
anders mee naar huis? Meld dit dan ’s morgens duidelijk
aan de balie. Zo verzekeren we dagelijks een complete
aanwezigheidscontrole.

•

•

De plaatsen zijn beperkt. Tijdig inschrijven en onmiddellijk
betalen is de boodschap!

•

Je kan je kind op de wachtlijst zetten, maar een plaats op
de wachtlijst is geen garantie op een plaats.

•

Het is niet mogelijk om ter plaatse in te schrijven en te
betalen. Dit gebeurt enkel vooraf en kan tot de ochtend
zelf. Je kan je kind(eren) ook inschrijven aan het onthaal
van het gemeentehuis.

•

Kijk goed na voor welke dagen je je kind hebt
ingeschreven. Ingeschreven dagen kunnen geannuleerd,
maar niet terugbetaald worden.

Tarieven

Op voorhand inschrijven is het voordeligst!
Bij inschrijving tussen dinsdag 23 april en zondag 30 juni
gelden volgende dagtarieven:
• Een of twee kinderen uit één gezin, tegelijk aanwezig:
€ 9 per kind;
•

Drie of meer kinderen uit één gezin, tegelijk aanwezig:
€ 7 per kind;

•

Sociaal tarief: € 4 per kind (om hieraan te voldoen moet je
een attest ‘verhoogde tegemoetkoming’ binnenbrengen).

Bij inschrijving vanaf 1 juli, betaal je € 15 per kind per dag,
ook voor meerdere kinderen uit één gezin. Enkel het sociaal
tarief van € 4 per dag blijft ook na 30 juni gelden onder
dezelfde voorwaarden.

Het prikkelende

speelplein
van 2 juli t.e.m. 22 augustus 2019

Specifieke opmerkingen
en huishoudelijk reglement
•

In je online account van Kwandoo kan je speciﬁeke
opmerkingen over je kind doorgeven (medicatie,
allergieën, …). Je kan deze ook doorgeven bij de
inschrijving of door een mailtje te sturen naar Team Vrije
Tijd - Jeugd.

•

Kijk regelmatig je account na. Misschien zijn sommige
zaken niet meer van toepassing of moet er iets gewijzigd
worden!
Zeer belangrijk!
Geef de speciﬁeke opmerkingen vóór aanvang van de
speelpleinperiode door, anders is het voor ons onmogelijk om
hiermee rekening te houden.
Het huishoudelijk reglement vind je terug op de gemeentelijke
website.

Ouderavond

Wie graag een rondleiding krijgt op het speelplein is welkom
op de ouderavond. Hier heb je de kans om al je vragen stellen,
suggesties te doen en opmerkingen door te geven. Wij
voorzien een hapje en drankje om gezellig te kunnen kletsen,
terwijl de kinderen kunnen spelen met onze animatoren.
De ouderavond zal plaatsvinden in GBS De Regenboog,
Molenveld 26 in 1982 Zemst-Elewijt op dinsdag 2 juli om 18
uur.

Kick-off en eindfeest

Bij de start en op het einde van de speelpleinperiode houden
we een groot feest. De kick-oﬀ gaat door op dinsdag 2 juli en
het eindfeest op donderdag 22 augustus. Ouders zijn welkom
vanaf 15 uur!

V.U.: V. Geerinckx, burgemeester, J. Bruggeman, algemeen directeur, De Griet 1, 1980 Zemst
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Wie?

Kinderen van 2,5 tot 15 jaar oud met schoolervaring zijn
welkom op speelplein Kaktus!

Waar?
GBS De Regenboog, Molenveld 26 in 1982 Zemst-Elewijt.

Wanneer?

Van dinsdag 2 juli tot en met donderdag 22 augustus 2019
Opvang vanaf 7.30 tot 18 uur.
Activiteiten van 9 tot 16 uur.
Gesloten op 1 & 11 juli en 15 & 23 augustus 2019.

Leeftijdsgroepen

Hieronder een overzichtstabel wie in welke groep zit.
De kinderen worden ingedeeld per geboortejaar
(net zoals in de klas).

Kleuters
2,5- en 3-jarigen

2016

Roos

4-jarigen

2015

Geel

5-jarigen

2014

Oranje

6-jarigen

2013

Rood

7-jarigen

2012

Groen

8-9-jarigen

2010-2011

Blauw

10-12-jarigen

2007-2009

Kaki

Lagere School

Tieners
13-15 jaar

2004-2006

Paars

Dagindeling

In de voormiddag worden de kinderen ingedeeld volgens
geboortejaar (per kleur) om deel te nemen aan leuke
activiteiten.
In de namiddag worden ze ingedeeld in drie hoofdgroepen
(kleuters, lagere school en tieners) en kunnen ze binnen hun
groep vrij kiezen tussen verschillende activiteiten. Dit concept
noemen we de open werking.

Opgelet!
De kinderen blijven altijd een HELE dag. Het programma start
om 9 uur stipt. Wees niet te laat!
Wie na 18 uur nog aanwezig is, betaalt € 4 per extra half uur
per kind (hiervoor wordt nadien een factuur verzonden).
7.30-8.55 uur

Vooropvang + inschrijven

9 uur (stipt)

Opening + ochtendanimatie

9.15 –10 uur

Spelen per leeftijdsgroep

10-10.15 uur

Tussendoortje

10.15-12 uur

Spelen per leeftijdsgroep

12 – 13.30 uur

Middag

13.30 – 15 uur

Open werking

15-15.15 uur

Tussendoortje

15.15-15.45 uur

Open werking

15.45-16 uur

Opruimen

16-18 uur

Naopvang

Inbegrepen in de prijs
•

Een sjaaltje

•

Een drankje voor ’s middags
(water is de hele dag verkrijgbaar)

•

Leuke spelletjes en activiteiten

Wat neem ik mee?
•

Lunchpakket voor ’s middags

•

Twee tussendoortjes
(fruitje/koekje) om 10 uur en 15 uur

•

Reservekledij (graag overal de naam in)

Wat laat ik thuis?
•

Mooie kledij

•

Dure spullen zoals gsm, juwelen, …

•

Gevaarlijke dingen zoals messen, vuur, …

Goed om te weten
•

De animatoren zorgen elke dag voor een gevarieerd
aanbod.

•

De kinderen moeten al schoolervaring hebben.

•

De kinderen moeten zindelijk zijn.

•

De kinderen zijn verzekerd voor ongevallen. Er is een
EHBO-post voor elk klein ongeluk.

•

Je kan steeds verzekeringspapieren aan de
verantwoordelijke vragen.

•

Is je kind ingeschreven, maar kan het niet komen?
Contacteer dan het Team Vrije Tijd om de inschrijving
te annuleren. Zo kan er een plaats vrijkomen voor een
kind op de wachtlijst.
Opgelet!
• Terugbetaling kan enkel bij ziekte en bij het
binnenbrengen van een doktersattest (met vermelding
van rekeningnummer). Bij andere redenen van annulatie is
er geen terugbetaling mogelijk.
• Onze plaatsen zijn beperkt tot 230 kinderen per dag van
2 juli tot en met 9 augustus.
• Onze plaatsen zijn beperkt tot 130 kinderen per dag van
12 augustus tot en met 22 augustus.

Kledij
•

Kledij die vuil en nat mag worden
(met overal de naam in)

•

Gemakkelijke schoenen

Meer info
Team Vrije tijd - Jeugd
015 61 88 93
jeugd@zemst.be
of www.zemst.be

