
SPEELPLEINWERKING HET MATENPLEINTJE 
INFO ZOMER 2020 

 
Speelpleinwerking Het Matenpleintje wil jullie lieve kids ook dit jaar weer verwelkomen tijdens de zomer! Om 
dat op een verantwoorde en veilige manier te laten doorgaan, zijn er voor de zomer van 2020 enkele 
aanpassingen.  
 
Wanneer staat ons team klaar? 
Van maandag 6 juli tot en met vrijdag 7 augustus: elke weekdag van 13.30u tot 17.30u 
LET OP: anders dan vorige jaren, zal er op vrijdagen uitzonderlijk werking zijn van 13.30u tot 17.30u 
 
Wie? 
Kinderen van 2,5 jaar (*) tot en met 15 jaar  
(*) Op voorwaarde dat het kind zindelijk is 
 
Prijs?  
à Eenmalige kost van 5 euro voor de inschrijving en de verzekering  
à 10 euro per week (uitzonderlijk week van 21/7: 8 euro per week) 
 

• Dit jaar zijn we genoodzaakt om met bubbels te werken (groepen van kinderen die niet in contact 
komen met andere groepen). Om de veiligheid te garanderen werken we dit jaar dus met een 
kleiner aantal kinderen. Wij voorzien DRIE BUBBELS waarbij elke bubbel voorzien is van: een eigen 
in -en uitgang, een eigen lokaal, een eigen sanitaire ruimte, eigen materiaal, een eigen 
animatorengroep en een eigen terrein.  
 

1. Bubbel 1: kleuters en lagere schoolkinderen MET zomeropvang (-12 j) 
We werken dit jaar samen met basisschool De Schom. Daarom zullen wij één vaste bubbel 
per week voorzien voor de kinderen van opvang ‘De Schommekes’.  
 

2. Bubbel 2: kleuters en lagere schoolkinderen ZONDER zomeropvang (-12 j) 
Via onze website en facebookpagina zullen we inschrijvingsformulieren openstellen voor 
kinderen (-12 jaar) die niet via de opvang inschrijven. Het aantal plaatsen is beperkt en 
varieert per week.  
 

3. Bubbel 3: tieners (+12 j) 
De tieners vormen dit jaar een aparte bubbel. Ook voor deze bubbel is het aantal beperkt. 
Dat is noodzakelijk om ons te houden aan de striktere maatregelen die gelden binnen deze 
leeftijdsgroep: 

• Social distancing: 1,5 meter 
• Mondmasker aangeraden 

 
• We zullen werken met verplichte voorinschrijvingen: 

 
o Voorinschrijvingsformulieren worden via onze facebookpagina en onze website  

opengesteld op 17 JUNI om 19.00u 
 

o Het is ENKEL voor deze zomer verplicht om in te schrijven per week. In het 
voorinschrijvingsformulier zal je alle weken waarvoor je wil inschrijven kunnen aanduiden. 
 

o Nadat wij het formulier hebben ontvangen, versturen we een persoonlijke e-mail waarin 
waarin we de inschrijving en het te betalen bedrag voor de hele zomer bevestigen. We 
vragen om dat bedrag binnen de 2 werkdagen over te schrijven op het rekeningnummer 
BE35 7512 0015 9237. Pas na de betaling is de inschrijving definitief! 
 
 



Overzicht: wat moet je weten over de zomer van 2020? 
 

 
 
 
 

Minder kinderen: kinderen worden verdeeld in BUBBELS die apart van 
elkaar zullen functioneren: 

• Kinderen MET zomeropvang -12 jaar (hygiënische maatregelen) 
• Kinderen ZONDER zomeropvang -12 jaar (hygiënische maatregelen) 
• Tieners: +12 jaar (striktere maatregelen) 

 
Deze indeling maakt het mogelijk om elke bubbel te voorzien van een eigen 
terrein, waaronder: 

• Eigen lokalen 
• Eigen sanitaire ruimtes 
• Eigen materiaal 
• Eigen animatoren 
• Voldoende ruimte voor hygiëne en afstand  

 
 
 
 

Alle lokalen, sanitaire ruimtes en alle materiaal worden TIJDENS en NA elke 
werkingsdag grondig gepoetst en ontsmet/afgewassen.  

 
 
 
 

Er worden per bubbel verschillende punten voorzien waar de kinderen ten 
allen tijde hun handen kunnen wassen. Deze plaatsen worden voorzien van 
handzeep, papieren handdoekjes en afgesloten vuilnisbakken 

 
 
 
 
 

Er zal van iedereen bij het begin en bij het einde van het speelplein de 
temperatuur genomen worden. Het is bij het begin en het einde verplicht 
om de handen te wassen/te ontsmetten. Er zal in elk lokaal ook de 
mogelijkheid zijn om handen regelmatig te ontsmetten.  

 
 
 
 

Enkel de kinderen betreden het speelplein. Er is in geen enkel geval contact 
met externen. Ouders worden niet toegelaten op de locatie zelf. Bij het 
brengen en het halen van de kinderen zijn ouders verplicht om de regels 
van social distancing te respecteren én een mondmasker te dragen. 
 
 

 
 
 
 

Kinderen krijgen zoals elk jaar een vieruurtje aangeboden op ons speelplein. 
Het drinken en de koeken/fruit wordt voorzien door een van onze 
animatoren, die verplicht is om handschoenen en een mondmasker te 
dragen. Wij vragen om zelf een drinkbus of drinkbeker mee te geven die bij 
ons gevuld kan worden. 
 
 
 

 
 
 
 

EHBO en verzorging wordt voorzien in de veiligste omstandigheden: 
• Handschoenen 
• Mondmasker 
• Ontsmetting  

 


