Specifieke opmerkingen en
huishoudelijk reglement
In je online account van Ticketgang kan je specifieke
opmerkingen over je kind doorgeven (medicatie,
allergie,...). Je kan deze ook doorgeven bij het inschrijven
of door een mailtje te sturen naar de dienst Jeugd.
Kijk regelmatig je account na, misschien zijn sommige
zaken niet meer van toepassing of moet er iets toegevoegd
worden!

Tarieven
Op voorhand inschrijven is het voordeligst!
Bij inschrijving tussen dinsdag 18 april en
dinsdag 30 juni gelden volgende dagtarieven:
• Een of twee kinderen uit één gezin, tegelijk
aanwezig: € 9 per kind;
• Drie of meer kinderen uit één gezin, tegelijk
aanwezig: € 7 per kind;
• Sociaal tarief: € 4 per kind (om hieraan te voldoen
moet je een attest ‘verhoogde tegemoetkoming’
binnenbrengen).
Bij inschrijving vanaf 1 juli of op de dag zelf, betaal
je € 15 per kind per dag, ook voor meerdere kinderen
uit één gezin.
Opgelet! De dag zelf inschrijven kan enkel online.
Ter plaatse betalen is niet mogelijk. Enkel het sociaal
tarief van € 4 per dag blijft ook na 30 juni gelden onder
dezelfde voorwaarden.

In- en uitcheckbalie

OPGELET NIEUWE LOCATIE:
GBS De Regenboog,
Molenveld 26 in Elewijt.

Speelplein Kaktus
Het prikkelende speelplein
van 4 juli tot
11 augustus 2017

Zeer belangrijk!
Geef de specifieke opmerkingen vóór aanvang van
de speelpleinperiode door, anders is het voor ons
onmogelijk om hiermee rekening te houden.
Het huishoudelijk reglement vind je op de website.
Ouders moeten zich akkoord verklaren met dit
reglement vooraleer ze hun kind kunnen inschrijven.

Ouderavond
Wie graag een rondleiding krijgt op het speelplein is zeer
welkom op de ouderavond. Hier heb je dé kans om al je
vragen te stellen, suggesties te doen en opmerkingen te
formuleren. Wij voorzien een lekkere tas koffie om gezellig
te kunnen kletsen terwijl de kinderen kunnen spelen met
onze animatoren. De ouderavond zal plaatsvinden in GBS
De Regenboog, Molenveld 26 in 1982 Elewijt op dinsdag 4
juli om 18 uur.
Op het einde van de speelpleinperiode houden we een
groot eindfeest. Maak je agenda dus alvast vrij op 11
augustus vanaf 15 uur!

’s Ochtends is er een balie voor wie een streepjescode
heeft en nog moet gescand worden.
Opgelet! Online inschrijven kan nog tot ‘s morgens
vroeg van de dag zelf (bevestiging met streepjescode
afdrukken en meebrengen!).
’s Avonds worden alle kinderen terug uitgescand.
Zo verzekeren we dagelijks een complete
aanwezigheidscontrole.

Meer info
Dienst Jeugd Zemst
015/61 88 93
jeugd@zemst.be
of www.zemst.be

www.zemst.be

Kinderen tussen 3 en 15 jaar oud
zijn welkom op speelplein Kaktus!
Waar?
Opgelet: Nieuwe locatie
GBS De Regenboog, Molenveld 26 in Elewijt.

In de voormiddag spelen de kinderen per leeftijdsgroep (per
kleur) om deel te nemen aan leuke activiteiten.
In de namiddag worden ze ingedeeld in 3 hoofdgroepen
(kleuters, lagere school en tieners) en kunnen ze binnen deze
groep vrij kiezen tussen verschillende workshops.
Opgelet! De kinderen blijven altijd een HELE dag. Het
programma start om 9 uur stipt. Wees niet te laat!
Wie na 18 uur nog aanwezig is, betaalt € 4 per extra half uur
per kind (hiervoor wordt een factuur verzonden).

Wanneer? Van 4 juli tot 11 augustus

• opvang vanaf 7.30 tot 18 uur
• activiteiten van 9 tot 16 uur
Gesloten op 3, 11 en 21 juli 2017.

Leeftijdsgroepen

Hieronder een overzichtstabel van de groepen.
De kinderen worden ingedeeld per geboortejaar
(net als in de klas).
Kleuters
3-jarigen
4-jarigen
5-jarigen
Lagere School
6-jarigen
7 jarigen
8-9 jarigen
10-12 jarigen
Tieners
13-15 jarigen

Dagindeling

2014
2013
2012

Roos
Geel
Oranje

2011
2010
2009 - 2008
2007 - 2005

Rood
Groen
Blauw
Kaki

2004 tem 2002

Paars

7.30 - 8.55 uur
9 uur (stipt)
9.15 – 10 uur
10 - 10.15 uur
10.15 - 12 uur
12 – 12.30 uur
12.30 - 13 uur
13.30 – 15 uur
15 - 15.15 uur
15.15 - 15.45 uur
15.45 - 16 uur
16 - 18 uur

vooropvang + inschrijven
opening + ochtendanimatie
spelen per leeftijdsgroep
tussendoortje
spelen per leeftijdsgroep
eten 3 tot 7 jarigen
eten 8 tot 15 jarigen
open werking
tussendoortje
open werking
opruimen
na-opvang

Inbegrepen in de prijs

• Een sjaaltje
• Een (fris)drankje voor ’s middags (water is de hele dag
verkrijgbaar)
• Leuke spelletjes en activiteiten
• Een extra drankje (mag altijd meegegeven worden)

Goed om weten
• De animatoren zorgen elke dag voor een
gevarieerd aanbod.
• De kinderen moeten schoolervaring hebben.
• De kinderen moeten alleen naar het toilet
kunnen gaan. Als het nodig is, geef dan extra
onderbroekjes mee.
• De kinderen zijn verzekerd voor ongevallen. Er is
een EHBO-post voor elk klein ongeval.
• Wie op voorhand inschrijft en niet komt, krijgt
het geld alleen terug bij het binnenbrengen
van een doktersbriefje (met vermelding van
je rekeningnummer) op de Dienst Jeugd. Bij
terugbetaling wordt per dag € 0,50 per dag
administratiekost ingehouden.
• Opgelet! Onze plaatsen zijn beperkt tot 230
kinderen per dag.
• Je kinderen registreren op de wachtlijst is geen
garantie op een plaats, gelieve hier rekening mee
te houden bij het inschrijven.

Inschrijven en betalen
Kinderen kunnen online ingeschreven worden vanaf
18 april 2017.
Surf naar www.zemst.be en klik op > vrije tijd > tickets
> activiteiten voor kinderen.

Wat meenemen?

Als je nog geen geregistreerde gebruiker bent, moet je
eerst toegangsrechten aanmaken (‘account’). Je login
en/of paswoord vergeten? Stuur dan een berichtje naar
de Dienst Jeugd.

Kledij

Nadien is het een kwestie van data kiezen en klikken. De
betaling gebeurt met een bankkaart of kredietkaart.

Wat thuis laten?

Wie niet online kan inschrijven, kan terecht aan het
onthaal op het gemeentehuis om in te schrijven en te
betalen.

• Lunchpakket voor ’s middags en twee tussendoortjes
• Reservekledij (graag overal de naam in)

• Kledij die vuil en nat mag worden (met overal de naam in)
• Gemakkelijke schoenen

• Mooie kledij
• Dure dingen zoals Playstation, gsm, juwelen, …
• Gevaarlijke dingen zoals messen, vuur, …

Bevestiging van inschrijving
Je ontvangt een inschrijvingsbewijs met bevestiging van
de gekozen datums, voorzien van een streepjescode.
Breng dit document elke dag mee naar het speelplein
om te laten scannen bij aankomst en vertrek.

