SPEELPLEIN HEIDEVREUGDE,
Berm 8, 3600 Genk
0477/471299
tijdens de speelpleinuren: 0478/211691
www.heidevreugde.be
Huishoudelijk reglement
De activiteiten worden ingericht door vzw Speelplein Heidevreugde, Berm 8, 3600 Genk
en gaan door op de terreinen van de zusters van Don Bosco, Berm 14 en de Don Bosco
School, Berm 12.

Toegang tot het domein
De toegang tot het speelplein is de poort naast de school.
De kinderen die ’s morgens naar de opvang komen, komen langs de zusters, Berm 8.

Leeftijd
Alle kinderen van 3,5 jaar tot 12 jaar zijn welkom. Voor jongeren van het 1ste en 2de
middelbaar is er 3 weken lang een aparte werking ook van 9u tot 17u.

Openingsuren
De poort gaat open om 9u00, de kinderen kunnen tot 9u30 binnen komen en vrij gaan
spelen (er staan moni’s aan alle speeltuigen om de kinderen veilig te begeleiden). In dit
half uurtje kunnen kinderen ingeschreven worden en kunnen er bonnetjes voor drank, ijs
of frieten gekocht worden.
We sluiten de poort om 9u30 en beginnen onze activiteiten met de kinderen.
Om 12u00 gaat de poort even open voor kinderen die naar huis gaan of die dan pas
toekomen.
Om 13u30 gaat de poort open voor kinderen die namiddag willen komen spelen en de
eerste 3 weken komen ook de tieners langs hier binnen.
Om 16u45 eindigt de dag met een slotmoment voor de kinderen en dan gaan de kleuters
en 1+2 lj terug naar hun lokalen.
Om 17u00 kunnen de ouders hun kinderen afhalen: kleuters+1+2 lj worden afgehaald in
hun lokaal, de anderen zitten onder de tenten aan de luifel. (de ouders volgen hierbij
de richtlijnen van de hoofdmoni’s) en eventueel nog bonnetjes kopen voor de volgende
dag.
Kinderen die met de fiets komen en alleen naar huis mogen (met sticker die toelating
geeft van de ouders) gaan langs de poort aan de sporthal naar huis.
De kinderen kunnen enkel afgehaald worden om: 12u00, 13u30 en 17u00u. Tussenin
gaat de poort niet open.
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De ouders van kinderen die alleen naar huis, geven hiervoor een schriftelijke
toelating af op het secretariaat.

Inschrijving
Algemeen
Tijdens de hoger vermelde uren zijn uw kinderen verzekerd tegen burgerlijke
aansprakelijkheid en gebeurlijke ongevallen. De ouders blijven verantwoordelijk voor
elke schade door hun kind toegebracht.
Om organisatorische redenen (voldoende plaats en begeleiding) kan er voor bepaalde
groepen een tijdelijke inschrijvingsstop zijn.
Het speelpleinbestuur behoudt zich het recht de toegang te weigeren aan kinderen die
ziek zijn, niet zindelijk zijn of waarvan het gedrag de goede werking van het speelplein
verstoort.
Aangepaste kledij en stevige speelschoenen zijn aangeraden. Slippers zijn niet
toegelaten, we lopen niet op blote voeten en we doen altijd een T-shirtje aan.

Prijs voor de kinderen van 3,5 jaar tot 12 jaar
Er zijn 2 mogelijkheden bij voorinschrijvingen:
1. je betaalt 1 x € 2,00 inschrijvingsgeld voor administratie, verzekering enz. en
dan koop je voor elke (halve) dag dat je wilt komen een dagbonnetje aan € 4,00.
2. je kan ook een abonnement kopen voor € 40,00 waar alles inbegrepen is:
verzekering, administratie en de toegang tot het speelplein elke dag, 25 dagen
lang.
Vanaf een derde kind (van hetzelfde gezin): € 35,00
Tijdens de 5 weken speelplein : 5€ inschrijvingsgeld, abonnement: 50€

Prijs voor de tieners

Er zijn 2 mogelijkheden:
1. je betaalt 1 x € 2,00 inschrijvingsgeld voor administratie, verzekering enz. en
dan koop je voor elke namiddag dat je wilt komen een dagbonnetje aan € 4,00.
2. je kan ook een abonnement kopen voor € 30,00 waar alles inbegrepen is:
verzekering, administratie en de toegang tot het speelplein elke dag, 15 dagen
lang.
Enkele activiteiten zullen meer kosten, dan zullen we je daarvan verwittigen en zal
ook een aparte inschrijving volgen. Zoals een dagje naar zee of een tienercamping op
het plein, … Verder zullen we heel veel leuke activiteiten op het plein zelf doen.

Opvang
Er is opvang ’s morgens van 8u00 tot 9u00, deze kinderen komen langs de ingang van de
zusters en betalen € 1,50 aan de zuster van de opvang.
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Er is opvang ’s avonds van 17u00 tot maximum 18u00. De kinderen die ’s avonds niet
afgehaald worden, wachten bij de bouwblokken met de hoofdmoni van de poort. Na
17u15 betalen ouders € 0,50; vanaf 17u30 tot maximum 18u: € 1,50.

Lunch
De kinderen brengen zelf hun boterhammen mee. Drank kunnen ze ook meebrengen. De
lunch blijft in hun rugzakje en deze worden in de lokalen van de groep bewaard. Kleuters
hebben een mand met een herkenbaar figuurtje per groep. Zo kunnen kinderen
’s morgens daar hun rugzakje indoen en gaan spelen.

Er is drank te koop op het speelplein aan € 0,70 en dit om 12u00 en 16u00.


Een frisco of ijslolly is te verkrijgen op maandag, woensdag en vrijdag om 15u00
aan € 0,70. Evenals wafels en appels aan € 0,70 tijdens ieder vrij spel.



Er is elke donderdag friet aan € 1,80 en een hamburger voor € 0,50, behalve op de
donderdag voor het speelpleinfeest.

Er wordt uitsluitend gewerkt met bonnetjes. Die kunnen elke dag gekocht worden aan de
poort. (voor het speelpleinfeest zijn er aparte bonnetjes)
OMWILLE VAN HET MILIEU:
- geef uw kind EEN BROODDOOS MEE,
- gebruik EEN DRANKBUS.

OMWILLE VAN DE GEZONDHEID: DRINKEN WE GEEN ENERGIEDRANKEN!!!

Schade, verlies of diefstal
Waardevolle voorwerpen blijven best thuis. Het speelplein is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
Geld kan steeds in bewaring gegeven worden in het secretariaat.

GSM gebruik
Kinderen brengen geen GSM mee naar het speelplein, als ze die toch bij hebben wordt
deze afgegeven op het secretariaat.

Foto’s mogen gebruikt worden voor publicatie. Indien u hier niet mee akkoord bent,
geeft u dit aan op de inschrijving.

KINDEREN EN OUDERS DIE ZICH INSCHRIJVEN OP HET SPEELPLEIN
VERBINDEN ZICH ERTOE KENNIS GENOMEN TE HEBBEN VAN DIT REGLEMENT
EN ER ZICH NAAR TE GEDRAGEN.
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