Online inschrijfsysteem
Inschrijvingen van het speelplein gebeuren online
via https://webshopberlare.recreatex.be en starten
op maandag 3 juni 2019 om 9 uur.
Op de webshop van Berlare vind je alle informatie
voor de speelpleinwerking terug onder het tabblad
‘activiteiten’. Registreer jezelf en je kind(eren); zo
kan je jouw kinderen toevoegen aan ‘speelpleinzomer 2019’. Hier hoef je niet door te geven welke
dagen ze komen, maar zo hebben wij meteen alle
belangrijke informatie van mogelijke deelnemers aan
onze speelpleinzomer.
Op voorhand inschrijven is enkel nodig voor de
uitstappen en driedaagse, opgelet: deze moet je
meteen betalen. Speelpleindagen worden nadien
gefactureerd.

“De modderspelen, ruige spelen en de speurtochten
vind ik het leukste!”
“Het waterballonnengevecht was supercool!”
“De animatoren zijn de beste! Zij weten altijd wel
hoe ze ons aan het lachen kunnen brengen!”
“Ik kom al vier jaar naar het speelplein, en kan er
maar niet genoeg van krijgen! Volgend jaar ben ik
opnieuw van de partij.”
“Ik doe alles graag op het speelplein. Het liefste van
al word ik heel erg vuil!”

		

meer info
		
dienst vrije tijd
		
052 43 25 40
		jeugd@berlare.be
		www.berlare.be/kaboom

SPEELPLEIN

1 juli-28 augustus 2019
Speelplein Kaboom Berlare
basisschool De Duizendpoot (Nieuwstraat 8)
lokaal chirojongens Overmere (Molenstraat 1)
Registreer jouw kind(eren) (geboortejaar 2004 t.e.m. 2011)
online, zo kan je inschrijven voor de uitstappen en
algemeen voor de speelpleinzomer 2019.
meer info: dienst vrije tijd, 052 43 25 40, jeugd@berlare.be

www.berlare.be
berlare

SPEELPLEIN
Programma
Reizen Kaboom
Week 1 van 1 t.e.m. 5 juli:
Citytrippen in Europa (BS De Duizendpoot)
Week 2 van 8 t.e.m. 12 juli:
Feest in Amerika (BS De Duizendpoot)
Donderdag 11 juli is het speelplein gesloten (feestdag)
Vrijdag 12 juli: Kid-Rock Wetteren - 15,00 euro
Week 3 van 5 t.e.m. 9 augustus:
Hakuna Matata (BS De Duizendpoot)
Vrijdag 9 augustus: Bobbejaanland - 20,00 euro
Week 4 van 12 t.e.m. 16 augustus:
Aborigineel in Oceanië (BS De Duizendpoot)
Donderdag 15 en vrijdag 16 augustus is het speelplein
gesloten (feest- en brugdag)
Week 5 van 19 t.e.m. 23 augustus:
Peking express (Chirojongens Overmere)
Vrijdag 23 augustus: uitstap rollerland + Aalst - 15,00 euro
Week 6 van 26 t.e.m. 28 augustus:
Tiener driedaagse (Scouts Moerbeke) - 45,00 euro
Opgelet: enkel voor tieners (geboortejaar 2004 - 2008)

Inschrijven
Voor alle gewone activiteiten kan je tot op het laatste
moment beslissen om deel te nemen. We verwachten
dat je een online dossier van jouw kind opmaakt. Zie
verder (online inschrijfsysteem). Voor de uitstappen is
op voorhand inschrijven een must, aangezien de
plaatsen beperkt zijn.
Op maandag 3 juni om 9 uur starten de inschrijvingen.
Opgelet: alle inschrijvingen gebeuren online.

Tarieven
Een halve dag speelplein: 4,00 euro
Een volledige dag speelplein: 7,00 euro
Dagdelen: 7.30 tot 12.30 uur en 12.30 tot 17.30 uur
De tarieven voor de uitstappen zijn verschillend per
uitstap.
Betaling
Gewone speelpleindagen worden aangerekend via een
factuur achteraf.
Uitstappen en tiener driedaagse worden meteen online
betaald na inschrijving via het online inschrijfsysteem.
Sociaal tarief
Het toekennen van sociaal tarief is mogelijk, daarbij
gelden dezelfde voorwaarden als bij de gemeentelijke
kinderopvang.
Opgelet: zorg ervoor dat dienst vrije tijd hier voor de
inschrijving van op de hoogte is, zodat dit op tijd
verwerkt kan worden.
Meer informatie: dienst vrije tijd, Gaver 72, Berlare,
052 43 25 40, jeugd@berlare.be.

Praktisch
Normale speelpleindagen:
7.30 tot 9.30 uur: open speelaanbod
9.30 tot 12 uur: voormiddagactiviteit
12 tot 13.30 uur: open speelaanbod
13.30 tot 16 uur: namiddagactiviteit
16 tot 17.30 uur: open speelaanbod

Nieuwsbrief
Geef je e-mailadres door aan jeugd@berlare.be.
Zo blijf je via de nieuwsbrief op de hoogte van de
uitstappen en activiteiten van het speelplein.
Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Laat dit
weten aan jeugd@berlare.be en dan word je uit de
lijst geschrapt.

Kan je ook niet meer wachten tot het
speelplein begint?
Op onze website kom je enkele leuke
filmpjes tegen! Zo kan je de sfeer van
Kaboom bijna live meemaken.
Wedden dat je aftelt tot het 1 juli is?
www.berlare.be/kaboom
We hebben ook een facebookpagina:
Ga op zoek naar ‘Speelplein Kaboom Berlare’
en geef onze werking een dikke duim!

v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare

