ZOMERBOEKJE
SPEELPLEINWERKING DE PLOETERS

ZOMER 2021

THEMA 2021

DE PLOETERSSPELEN

VOORWOORD
Beste ouders en ploetertjes,
De Corona pandemie blijft de wereld in de ban
houden... ook hier in Zuienkerke! Ondanks de vele
opgelegde maatregelen om de speelpleinwerking te
organiseren zijn de moni's opnieuw meer dan ooit
gemotiveerd! Ze hebben alvast een aantrekkelijk,
sportief programma in elkaar gebokst! SPANNEND!
Hopelijk kunnen we tegen de vakantie terug 1 grote
bubbel organiseren. Op deze manier kunnen zusjes,
broertjes, vriendjes terug samenspelen.
Toch hebben we gemerkt dat de splitsing van
kleuters en lagereschoolkinderen een meerwaarde is
voor de kleinste ploetertjes. Voor hen is het op deze
manier wat rustiger spelen.
We zullen op bepaalde momenten in de dag verder
een opsplitsing kleuter-lager voorzien.
De overnachting kan helaas ook dit jaar niet
doorgaan. We hopen het volgende zomer opnieuw te
kunnen organiseren.
Met deze folder willen we jullie alvast informeren op
welke manier we jullie kind veilige en onvergetelijke
ploeterdagen willen aanbieden.
De moni's zijn er alvast klaar voor!
Tot Ploeters,
Schepen van jeugd - Annelies Dewulf en alle moni's
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Je kan ons steeds bereiken tijdens de kantooruren
op het nummer 050/43.20.50 of via e-mail
vrijetijd@zuienkerke.be
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Heb je vragen bij het lezen van de zomerbrochure?

SPEELPLEIN ZOMER 2021
Geen gewone zomer zoals twee jaar geleden, maar een zomer gelijkaardig aan die van vorig
jaar. Er werden al enkele maatregelen aangekondigd vanuit het Overlegcomité van 25 april
2021 omtrent de organisatie van speelpleinwerk tijdens de zomervakantie.
Concreet ziet dit er als volgt uit:
(Uiteraard steeds onder voorwaarde van de virologische situatie)
De organisatie maakt op dit moment weekbubbels van maximum 50 kinderen. Onze
speelpleinwerking zal werken met 2 bubbels op 1 locatie. Er is een bubbel voor het
kleuter en een bubbel voor het lager. Er zal per bubbel een aparte ingang zijn. De ingang
van de kleuters is aan de Oude Molenweg 15. De ingang van het lager is aan de Dorpweg
(Parking Meetkerke Dorp).
Op 11 mei kwam het nieuws dat de grootte van de speelpleinbubbels in de zomer kan
worden opgetrokken van 50 naar maximum 100 vanaf 25 juni. Onder voorbehoud van
de vaccinatiegraad (70% 18 +) en stand van zaken van de ziekenhuizen (<500 bedden IZ)
zou de bubbel vanaf 30 juli zelfs kunnen vergroten van 100 naar 200 deelnemers exclusief
begeleiding. Indien de cijfers positief zijn, zullen beide bubbels worden samengevoegd (op
1 locatie, Sportcentrum Meetkerke). Dit zal ruim op voorhand gecommuniceerd worden via
de website, onze Facebookpagina en I-School.
Speelpleinwerk heeft wisselende deelnemers, hier blijft de contactbubbel minstens 1 week
gelden. Komt een kind maar 2 van de 5 dagen, dan neemt hij/zij een plaats in voor een hele
week.
Binnen de bubbels moeten er geen mondmaskers worden gedragen en kan er vrij gespeeld
worden.
Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in bubbels. Bij het brengen en halen van je
kind, dien je je steeds te houden aan de richtlijnen van de werking.

Verdere praktische informatie zal later meegedeeld worden.
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Door het beperkt aantal plaatsen, zal er dit jaar opnieuw gewerkt worden met vooraf
inschrijven via het platform I-school. Kijk snel op pagina 3 - 4 voor meer informatie.

ORGANISATIE

Op woensdag 21 juli 2021 zijn we
gesloten (Nationale feestdag)!

OPENINGSUREN

Het speelplein opent de deuren om 7u30 en sluit om 18u00 stipt. Gelieve deze
openingsuren te respecteren en uw kinderen ook uit te schrijven bij de hoofdmoni als
u uw kind afhaalt. De concrete richtlijnen omtrent de breng en -afhaalmomenten
zullen later meegedeeld worden.
Als uw kind alleen naar huis mag met de fiets of de belbus, laat dit dan weten aan de
speelpleinverantwoordelijke.

LEKKER PLOETEREN!

We raden sterk aan om je kinderen speelkleren aan te doen, want van al dat
ploeteren kunnen de kleren erg vuil worden. Voor de jongsten is het best om ook nog
reservekleren te voorzien.
Tijdens de warme zomermaanden breng je best ook zwemkledij en een handdoek
mee voor onze leuke waterspelletjes.
ONGEVALLEN

Alle kinderen zijn verzekerd voor Burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
(tanden worden maar beperkt gedekt).
Er wordt medische hulp voorzien indien nodig. De
zorg voor persoonlijke eigendommen (geld, GSM,
brillen,...) is voor eigen rekening.

GEEN PAMPERS

nog een
ongelukje
door ons
terug te
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Op het speelplein zijn kinderen die
pamper dragen niet toegelaten. Een
kan wel eens gebeuren. Gelieve de
uitgeleende kledingstukken gewassen
bezorgen.
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INSCHRIJVEN & REGISTREREN
Het registreren en inschrijven voor de speelpleinwerking gebeurt via het online
inschrijvingsplatform I-School. Handleidingen kunnen gevonden worden op de gemeentelijke
website (www.zuienkerke.be), onder het luikje Vrije Tijd -> i-school
STAP 1: REGISTREREN

Surf naar www.i-school.be/zuienkerke/registreren
Houd rijksregisternummer van jezelf en gezinsleden bij de hand. Vul alle stappen zo goed en
juist mogelijk in. Na het registreren krijg je een logincode. Je paswoord kan je onmiddellijk
aanpassen.
STAP 2: INSCHRIJVEN

Indien je al bij eerdere vakanties was
geregistreerd, hoef je niet opnieuw te registeren!

Surf naar www.i-school.be/login
Meld je aan met de logincode en het paswoord. Bij de kalender kan je kiezen om in te
schrijven door te klikken op het vakje van de gewenste dag en locatie. Kies dezelfde
opvanglocatie voor een hele week.
Indien je kind maar 1 dag wenst te komen, neemt hij/zij een plaatsje in voor heel de week.
HELP! IK HEB VRAGEN OF PROBLEMEN

NIET OPDAGEN NA VOORAF INSCHRIJVING

Uw kind is enkel geldig afwezig bij ziekte
(doktersattest is hierbij noodzakelijk) of specifieke
gebeurtenissen (overlijden,...) of indien u twee
werkdagen op voorhand annuleert. Indien uw kind
niet komt opdagen voor de aangeduide data, zal de
helft van het inschrijvingsgeld gefactureerd worden.
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We raden aan om te registeren voor de datum
van inschrijving. Indien er problemen optreden
bij het registreren of inschrijven, kan er steeds
een
mail
gestuurd
worden
naar
vrijetijd@zuienkerke.be of kan je telefonisch
contact opnemen 050/43.20.50

INSCHRIJVINGSDATA
REGISTREREN

Iedereen kan zich registeren op I-school. Inschrijven is pas mogelijk vanaf 29 mei. Bij het
registeren maak je een account aan om je te kunnen inschrijven op de
activiteiten/speelpleinwerking..
INSCHRIJVINGSDATA

IK BEN INWONER VAN ZUIENKERKE OF MIJN KINDEREN
GAAN NAAR SCHOOL IN ZUIENKERKE:
29 MEI 2021: 10U00
inwoners van Zuienkerke en kinderen schoolgaand in Zuienkerke, kunnen zich
vanaf 29/05 effectief inschrijven voor speelpleinwerk voor de maand juli en
augustus.
IK BEN GEEN INWONER VAN ZUIENKERKE:
5 JUNI 2021: 10U00
niet-inwoners van Zuienkerke, kunnen zich vanaf 05/06 effectief inschrijven voor
speelpleinwerking voor de maand juli en augustus.

TARIEVEN
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Inwoners Zuienkerke
Niet-inwoners Zuienkerke
Band Zuienkerke*

Volledige dag

Halve dag*

5 euro
6 euro
8 euro

2,5 euro
3 euro
4 euro

*Band Zuienkerke: geen enkele ouder woont in Zuienkerke maar het kind is schoolgaand in een Zuienkerkse school of
verblijft tijdelijk bij familie in Zuienkerke. Let op dit tarief is slechts geldig wanneer de gastfamilie zelf instaat voor het
betalen van de factuur.
*Halve dag: Tot 5 uren aanwezig op het speelplein.
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VANAF 1 JULI 2021 HANTEREN WE VOLGENDE TARIEVEN:

BETALING & TUSSENKOMSTEN
FACTURATIE

Alle verschuldigde bedragen worden gebundeld op één gezamenlijke,
tweewekelijkse afrekening. Deze factuur zal u ontvangen via e-mail en komt online
terecht in uw inbox van I-School. Indien u toch een papieren exemplaar wenst kan
dit aangevraagd worden bij de dienst Vrije Tijd.
SOCIAAL TARIEF VIA JEUGDVOORDEELPAS EN VRIJETIJDSCHEQUES

Een jeugdvoordeelpas van de gemeente Zuienkerke geeft recht op 50% korting
voor alle aanwezige dagen en uitstappen bij speelpleinwerking De Ploeters.
Kinderen van buiten Zuienkerke die in aanmerking komen voor vrijetijdscheques
kunnen dit ook gebruiken als betaalmiddel.
TARIEFVERMINDERING

Voor het derde kind geldt een tariefvermindering van 1 euro per dag. Het tarief
voor het derde kind geldt ook voor elk verder kind uit eenzelfde gezin.

FISCALE AFTREKBAARHEID EN TUSSENKOMSTEN

De kosten van de opvang voor kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Ook
de kosten om deel te nemen aan de speelpleinwerking kunnen bij de
belastingaangifte worden toegevoegd.
Veel ziekenfondsen en andere sociale diensten geven een tussenkomst voor
het speelplein.
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In het softwarepakket kan je jaarlijks je fiscaal attest en de formulieren voor het
ziekenfonds online opvragen.

Thema deze zomer...

DE PLOETERSSPELEN
De Olympische spelen in Tokio werden vorig jaar uitgesteld
door Corona... Na heel wat overleg en plannen is de knoop
doorgehakt en hebben we er voor gezorgd dat de Olympische
Spelen dit jaar niet in Tokio zullen plaatsvinden, maar in de
Ploeters! Hoe cool is dat?
We gaan lokaal op zoek naar de ultieme sportprestaties in tal
van sporttakken en disciplines. Wie verovert de meeste
medailles?
Weekthema's: Opwarming en vlaggen, alles op wielen, watersportweek, alles met de
bal, Schotse spelen, krachtsport en techniek, atletiek, denksport & slotshow

ACTIVITEITEN EN UITSTAPPEN

Activiteiten worden zoveel mogelijk op eigen locatie gehouden. We voorzien
uitstappen voor de kinderen die zijn ingeschreven tijdens de speelpleinwerking. De
uitstappen zullen later deze maand gecommuniceerd worden via onze
Facebookpagina 'De Ploeters' en I-School.
Daarnaast zullen we creatief aan de slag gaan op eigen terrein met toffe
knutselactiviteiten, spelletjes,... We voorzien zoveel mogelijk activiteiten in de
buitenlucht.
Er zal dit jaar (helaas) geen overnachting plaats vinden.

SPRINGKASTELEN

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

08/07
22/07
05/08
19/08
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Om de twee weken is de donderdag gevuld met
een hele dag pret op het springkasteel. Er wordt
per bubbel een springkasteel voorzien.
Dit op volgende data:

