
 Speelregels 2022 
 
 

 De speelpleinwerking heeft als doel avontuurlijke speelkansen te bieden tijdens de vakantie 
aan kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar.  
 

 Kinderen worden opgedeeld in de volgende groepen (volgens geboortejaar)  

 Biebels: 3-5 jaar (2017 – 2019) Alle kinderen moeten zindelijk zijn! 
 Gabbers: 6-8 jaar (2014 – 2016)  
 Tieners: 9-11 jaar (2011 – 2013)  
 Toppers: 12-15 jaar (2007 – 2010)  

 
 De kostprijs per dag is € 2,50. Eenmalig wordt er €2,50 administratieve kost aangerekend. Een 

Kabonnement kost € 20 voor 9 speelpleinnamiddagen en kan online en ter plaatse aangekocht 
worden. 

 De activiteiten vinden plaats van 13u30 tot 17u00. Er is vooropvang mogelijk vanaf 13u00 en 
na opvang tot 17u30. 

 Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, 
dit zo aan te geven in de medische fiche en in te schatten of hun risico mits medicatie onder 
controle is, of hier een extra inschatting van de huisarts nodig is.  

 Vertoont uw kind ziektesymptomen? Laat uw kind dan thuis en breng ons op de hoogte. Ook 
wanneer je kind ziek is geweest tot 5 dagen voor de activiteit, laat je dit nog thuis om eventuele 
verspreiding te vermijden.  

 Indien uw kind(eren) positief testen voor Covid-19 vragen wij u onmiddellijk contact op te 
nemen met ons. Zo kunnen wij meteen reageren om een verdere verspreiding tegen gaan. 

 Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, game console…) of geld mee. 
Deze kunnen stuk of verloren gaan en zijn tevens niet verzekerd. Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor verlies, schade of diefstal. We tolereren geen gsm-gebruik. 

 Spelen is dagelijkse kost dus vragen wij om uw kinderen kleren aan te doen die vuil mogen 
worden. 

 Voor alle kinderen is een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke 
aansprakelijkheid afgesloten bij Ethias.  

 Bij ernstige ziekte en ongeval worden de ouders onmiddellijk verwittigd en wordt eerste hulp 
toegediend. Kleinere ongevallen worden verzorgd en aan het einde van de dag gemeld aan de 
ouders.  

 Bij herhaaldelijk ongepast gedrag kan het kind van speelplein verwijderd worden.  
 
Speelregels 

o Ouders / voogd gaan akkoord dat tijdens de activiteiten foto’s en bewegende beelden van hun 
kind genomen worden. 

o Ouders / voogd gaan akkoord dat deze afbeeldingen mogen gebruikt worden voor publicaties 
en/of websites van speelpleinwerking en gemeentebestuur. 
 

De ouders of voogd van …........................................................................... (naam kind) hebben de 

speelregels gelezen en gaan ermee akkoord. 

 

Handtekening ouders / voogd  


