Happy place

Zomeropvang
Wie
Schoolgaande kinderen
t.e.m. het 6de leerjaar.
Wanneer
Alle weekdagen van 05/07
t.e.m. 20/08.
Telkens van 7:00 tot 18:00.
Geen opvang op woe 21/07
en vanaf 23/08.

Kostprijs per dag
Telkens binnen hetzelfde gezin.
1ste kind: € 7,50.
vanaf 2de kind: € 4,50.
Inclusief de speelpleinwerking en 1 drankje.
Opvang 15 min. vóór of na het speelplein
wordt niet aangerekend.
Gereserveerde dagen worden gefactureerd.

Opgelet! Wanneer kan ik mijn kind naar de zomeropvang brengen?
Kinderen kunnen enkel gebracht worden tussen 07:00 - 10:00 of 12:30 - 13:00!

Vooraf inschrijven is VERPLICHT!
Verplicht vooraf inschrijven via www.gingelom.be/speelzomer.
Voor deelname aan de zomeropvang in juli kan je inschrijven t.e.m. 19/06.
Voor deelname aan de zomeropvang in augustus kan je inschrijven t.e.m. 17/07.

Contacteer de zomeropvang
Opvangbegeleiders zijn telefonisch bereikbaar tijdens de opvanguren.
Praktische informatie en de GSM-nummer van de bubbel zal je nog via mail
ontvangen.

Taalkamp
i.s.m. Le Club Francais

Wanneer
Ma 26/07 t.e.m. 30/07
Telkens van 09:00 - 12:00
of 13:00 - 16:00

Kostprijs per week
1ste en 2de kind: € 60,50
Vanaf 3de kind: € 40,00

Taalkamp Frans

Bonjour
Wie
Kinderen
van 5j (°2016)
t.e.m. 11j (°2010)

Locatie
Bibliothe
ek CLIM
Surlet de
Chokiers
tr. 4
3890 GIN
GELOM

Taalkamp Engels

Heo
Wie
Kinderen
van 8j (°2013)
t.e.m. 12j (°2009)

Vooraf inschrijven en betalen is VERPLICHT vóór 20/06/2021!
Verplicht vooraf inschrijven via www.gingelom.be/speelzomer. Betaling door
storting op rekeningnummer Speelplein Gingelom: BE17 0013 7661 6421 met vermelding
van naam kind + TK Frans of Engels.
Op basis van de inschrijvingen worden de groepen gevormd en zal je alle praktische info
via mail ontvangen (bijv. of het kampje voor- of namiddag zal plaats vinden).

&

Extra informatie
Veiligheidsrichtlijnen
1. Doel:
- Verder besmettingen tegengaan.
- Contactonderzoek vereenvoudigen.
2. Algemene aandachtspunten:
- Hygiëne - handen wassen of ontsmetten.
- Afstand houden - 1,5m.
- Contacten beperken.
- Mondmasker dragen buiten de bubbels door +12-jarigen.
- Ouders wachten steeds aan de toegang (zie mail met praktische info).
3. Organisatorische maatregelen:
- Contacbubbels van 50 deelnemers.
- Contactbubbels gelden telkens voor 1 week (daarom belangrijk dat je vooraf inschrijft).
- Respecteer de bubbels voor, tijdens en na het aanbod.
- Kinderen nemen bij voorkeur deel aan slechts 1 weekaanbod zodat de speelbubbel
intact blijft (bv. geen scoutsbubbel en speelplein in zelfde week). Hierop toezien is de
verantwoordelijkheid van de ouders.
4. Brengen kinderen:
- Door zoveel mogelijk eenzelfde persoon op de vastgestelde uren:
OPVANG
tussen 07:00 - 10:00 en van 12:30 - 13:00
SPEELPLEIN
tussen 12:30 - 13:00
- Naar toegang van de bubbel waartoe kind behoort.
- Was de handen van de kinderen met water en zeep en dep ze droog.
- Vermeld steeds de naam en voornaam van het kind.
- Ouder vertrekt onmiddellijk.
5. Afhalen kinderen:
OPVANG
vanaf 12:30 (niet tussen 10:00 - 12:30)
SPEELPLEIN
om 17:00
6. Praktische aandachtspunten:
- Bij zonnig weer smeer je je kind in met zonnecrème.
- Je kind draagt makkelijke kledij en schoenen die het zelf kan aan en uit doen.
- Geef geen overbodige spullen mee (speeltjes, kaartjes, ...).
- Zet steeds de naam van het kind op kledij, rugzakje, brooddoos, ... .
- Reservekledij, vochtige doekjes en pampers (zo nodig).
- Zwemkledij en handdoek.
- Doosjes die het kind zelf kan openen en sluiten (boterhammen).
- Drinken en eten: - voormiddag: boterham of gezond tussendoortje
- middag: lunchpakket
- namiddag: gezond tussendoortje
- avond: koekje

7. Taalkamp Frans of Engels:
- De deelnemers aan het taalkamp vormen een aparte bubbel.
- Combinatie met opvang is niet mogelijk.
8. Ziek - risicogroep - chronische aandoeningen:
Er wordt geen medicatie toegediend zonder doktersvoorschrift.
Een kind met ziektesymptomen wordt thuis opgevangen. Wordt het ziek dan dient het
opgehaald te worden. De persoon die het kind naar de zomerwerking brengt of afhaalt
is gezond.
Laat ons weten indien het kind:
- Besmet was en de voorbije 2 dagen aan een andere activiteit deelnam.
- Een chronische aandoening heeft of tot een risicogroep behoort. Dit via de
medische gegevens op het deelnameformulier.
Bij twijfel of vragen raadpleeg je steeds je huisarts.
Door in te schrijven erken je als ouder/voogd ook je verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat COVID 19 deze zomer geen kansen krijgt.
9. Privacy:
De gemeente Gingelom gebruikt je gegevens enkel om je voor of tijdens het
evenement op de hoogte te houden (wijziging programma, ziekte, ...). Gelieve een foto
van je kind te mailen indien we geen foto’s van hem/haar mogen gebruiken.
Ontvangen gegevens worden indien nodig doorgegeven aan het Contactonderzoek
COVID-19.

>>>

10. Financieel:
De kosten die je voor je kinderen jonger dan 14 jaar tijdens de zomerwerking maakt,
kunnen van het belastbaar inkomen in mindering gebracht worden. Voor 1 mei 2022
ontvang je hiervan de ﬁscale attesten.
Vraag je mutualiteit en werkgever of ze tegemoet komen in de kosten van het
zomeraanbod.
Gezinnen die het ﬁnancieel moeilijk hebben, kunnen bij de dienst welzijn van hun
gemeente een tussenkomst in de deelnamekosten aanvragen.

CONTACTGEVENS:
- Vrije tijd - 011 88 04 98 - 0478 59 01 82 of 0476 81 21 02 - vrijetijd@gingelom.be.
- Opvang - bel naar de opvangbubbel. Deze gegevens ontvang je nog via mail.

