Zomeropvang

In juli en augustus organiseert de gemeente Gingelom opvang van 7:00 tot 18:00 voor alle schoolgaande kinderen van 2,5 tot en
met 12 jaar (van instapklas t.e.m. 6de leerjaar).
De kinderen worden opgevangen door een team van opvangbegeleiders en vrijwilligers.
Kinderen vanaf 4 jaar (geboren voor 01/09) combineren de opvang met de speelpleinwerking, kampen en andere
zomeractiviteiten. Alle informatie en weetjes lees je in de brochure die kort voordien beschikbaar is.
Tijdens de speelpleinweken zijn er uitstappen, workshops en voorstellingen.

Locatie:
Gemeenschapsschool De Kleurenboom
Hannuitstraat 4
3890 Gingelom (Montenaken)
Zomeropvang tijdens opvanguren: 0475 80 37 77.
Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag

Voorwaarden
Gelieve rekening te houden met volgende aandachtspunten:
 Er is een maximum aantal opvangplaatsen bepaald per week.
 Gereserveerde opvangdagen worden je gefactureerd.
 Kinderen nemen bij voorkeur slechts deel aan 1 weekaanbod zodat de kinderen binnen 1 bubbel blijven.
 Breng kinderen tussen 7:00 en 10:00 of tussen 13:00 en 14:00.
 Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en afhalen van de kinderen.
 Kinderen wassen de handen met water en zeep op de speelplaats.
 Ouders wachten aan de ingang van de leeftijdsgroep bij het brengen en afhalen van de kinderen.
 Een kind met ziektesymptomen wordt niet toegelaten. Wordt het ziek overdag, dan dien je het op te halen.
 Laat ons weten indien het kind besmet is en heeft deelgenomen aan deze opvang.
 Vermeld chronische aandoeningen of risicofactoren bij de medische gegevens bij de online inschrijving.
Door in te schrijven erken je als ouder/voogd jouw verantwoordelijkheid en respecteer je alle deelnamevoorwaarden.

Procedure
Online inschrijven voor de zomeropvang is verplicht!

De inschrijvingen worden afgesloten:
 2 weken voor de start van de opvangmaand (juli / augustus).
 Bij het bereiken van de maximumcapaciteit.
Kinderen van ouders met een job in een cruciale sector of een essentiële dienst en deze die opgroeien in een maatschappelijk
kwetsbaar gezin worden alsnog tot de opvang toegelaten.

Meebrengen
 2 tot 3 tussendoortjes.
 Lunchpakket en drankje.
 Geef een kind dat nog een luier draagt reservekledij, luiers en vochtige doekjes mee.
 1 handdoek en badpak / zwembroek.

Bedrag
 € 7,50 voor het 1ste kind.
 € 4,50 vanaf het 2de kind.
Voor speciale activiteiten tijdens de opvang, zoals bijv. een uitstap naar een speeltuin of een workshop, kunnen extra onkosten
aangerekend worden, zijnde maximaal de kostprijs van deze activiteit.

Contactinformatie
Dienst Vrije tijd
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
011 88 04 93
vrijetijd@gingelom.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00
Alle openingsuren

