Juli & augustus 2021

Inschrijven van kinderen

Geachte ouders,

Inmiddels ligt er een voorstel klaar met modaliteiten waaronder wij speelpleinwerking 2021 mogen
organiseren. Behoudens nieuwe richtlijnen/wettelijke bepalingen kunnen wij het volgende
aanbieden:
De agenda: we starten op maandag 5 juli. De eerste periode sluit af op vrijdag 23 juli. Let op: er is
geen speelpleinwerking op 21 juli, de nationale feestdag. De tweede periode start op maandag 2
augustus en eindigt op donderdag 19 augustus.
Inschrijvingen dienen per week, digitaal vooraf te gebeuren en gaan pas in na betaling. We starten
met inschrijven op donderdag 13 mei (O.-H.-Hemelvaart). Kinderen moeten ook dit jaar weer per
week ingeschreven worden, maar dit kan nu voor meerdere weken, zelfs de gehele periode.
Kinderen die een band hebben met Maasmechelen krijgen voorrang. We werken dit jaar met de
volgende ‘bubbels: bubbel 1 ( 3-4-5 jaar) , bubbel 2 (6-7 jaar) bubbel 3 (8-9 jaar) bubbel 4 ( 10-11-12
jaar) en een extra bubbel voor de 13 plussers. De prijs is nog steeds € 25/week, behalve week 3 en 6,
dan kost het € 20/week. De verdere richtlijnen worden tegen dan op deze pagina kenbaar gemaakt.
De 6 meest gestelde vragen:
1) Hoe organiseren jullie, rekening houdend met corona: het plein wordt verdeeld in zones per
bubbel, maximum 50 kinderen/bubbel, eten in bubbel, in- en uitgang per bubbel, toiletten en
wasbakjes in bubbel, …
2) Ik ken het speelplein nog niet. Kan ik reeds eens op verkenning komen? Hierop dienen we
zelf het antwoord schuldig te blijven. Hieromtrent komt er tegen de zomervakantie
ongetwijfeld meer duidelijkheid.
3) Hoe laat starten jullie? We starten om 08.45 uur. Ingeschreven kinderen kunnen gebracht
worden tot 09.45 uur. Kinderen dienen terug opgehaald te worden tussen 16.00 en 17.00
uur.
4) Wat indien ik heb betaald en het kind niet kan komen: indien het om één dag gaat blijft het
te betalen bedrag gehandhaafd. Indien het om een ganse week gaat stuurt u best even een
mail, liefst lang genoeg vooraf of neemt u telefonisch contact met ons op.
5) De vriendjes van mijn kind zitten allemaal in een andere groep. Mag het niet bij hun bubbel?
Indien de leeftijden kort bij mekaar aansluiten (minder dan een jaartje verschil) is dit geen
probleem. Twijfelt u, neem dan ook contact met ons op, we overleggen dan even samen om,
indien mogelijk, tot een oplossing te komen
6) Zijn er dit jaar weer warme maaltijden? Helaas niet. Het is in de huidige omstandigheden
(corona) nog onmogelijk om alles veilig georganiseerd te krijgen. We vinden dit zelf heel er
jammer, maar …
Intussen zijn we zelf heel druk in de weer om het plein attractief en speelklaar te krijgen. In deze
tijden is ook dat een hele uitdaging. Maar… tegen de zomervakantie zullen we er staan!!! Tot dan.
Heeft u verder nog vragen: stuur een mailtje naar info@saenhoeve.be

