Speelpleinwerking Zomervakantie

In Aartselaar is er speelpleinwerking in de krokus-, zomer- en herfstvakantie aan het
sportcentrum in de Kleistraat.

Zomervakantie 2019
Maandag 1 juli tot en met vrijdag 23 augustus 2019
Geen speelplein op 11/7 en 15/8
Voor kinderen van 4 jaar tot en met het vierde leerjaar
Alle activiteiten starten en eindigen op het sportcentrum, Kleistraat 204
Folder: verschijnt midden mei
Dagindeling:
Vanaf 7u30 uur: vooropvang
9u45: afsluiten inschrijvingen speelpleinwerking
Van 10 tot 16 uur: begeleide activiteiten en middageten: kinderen zijn aanwezig
van 10u00-16u00
16u00: kinderen kunnen worden opgehaald
Van 16u00 tot 18u00 uur: naopvang
Groepen:
Kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen, gebaseerd op het schooljaar 20182019
Geel: vanaf 4 jaar, 2e kleuterklas
Roze: 3e kleuterklas
Blauw: 1e leerjaar
Paars: 2e leerjaar
Groen: 3e leerjaar
Oranje: 4e leerjaar
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Voorwaarden
Enkel voor kinderen 4 jaar tot en met het vierde leerjaar
Enkel kinderen die een account hebben via i-school worden toegelaten op de
speelpleinwerking. Ter plaatse registreren is onmogelijk: je hebt een account
nodig !

Procedure
Inschrijven kan enkel online via i-school vanaf 26 maart 2019.
Heb je nog geen account, schrijf je in via www.ischool.be/aartselaar/registreren. Dit kan je nu al doen.
Heb je wel al een account zoals voor IBO Robbedoes en Kwabbernoot log in
via https://www.i-school.be/login ouders die een account hebben kunnen de
kinderen inschrijven voor de speelpleinwerking:
U weet wanneer uw kind zal komen: schrijf in op de juiste data. Er worden
geen kosten aangerekend voor kinderen die zijn ingeschreven en niet
komen opdagen.
U weet nog niet wanneer uw kind zal komen: u kan zich ’s morgens
aanmelden aan de inschrijftafel, op voorwaarde dat uw kind is
geregistreerd via i-school.
Belangrijk: vooraf inschrijven zal de procedure aan de inschrijftafel
versnellen.
Kinderen die aan de inschrijftafel worden aangemeld zonder i-school-account
worden NIET toegelaten op het speelplein. M
aak dus vooraf een account aan.
Klik hier voor de zomerbrochure

Meebrengen
Een tussendoortje voor de voor- en namiddag.
Eten en drinken voor 's middags
zwemgerief: bij goed weer doen we waterspelletjes, duiken we in het zwembad,
…. Reservekleding + regenkleding
Drinken voor minstens 3 keer: geen blikjes: daar kruipen wespen in
Eigen rugzakje, liefst met je naam erop, petje voor de zon, zonnecrème

Bedrag
Activiteiten: € 5 per dag voor inwoners, € 10 per dag voor niet-inwoners
Vooropvang per begonnen uur: € 1 voor inwoners, € 2 voor niet-inwoners
Naopvang per begonnen uur: € 1 voor inwoners, € 2 voor niet-inwoners
inwoners: inwoners van Aartselaar en kinderen waarbij 1 van de ouders in
Aartselaar woont
ouders die zich vergeten af te melden bij het ophalen van de kinderen betalen
sowieso tot 18u00.
Kinderen die na 18u worden opgehaald betalen € 5 per kwartier extra
De factuur krijgt u na de vakantie
De kosten voor kinderopvang van kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar. U
ontvangt een fiscaal attest dat u mag kopiëren om een tegemoetkoming van het
ziekenfonds aan te vragen

Uitzonderingen

Regelgeving

