Speelpleinwerking 2016
Voor kinderen van Hemiksem van het eerste tot en met het zesde leerjaar

De zomervakantie komt er weer aan... Tijd om te spelen, zotte ontdekkingen te doen en te ravotten! Zoals steeds heeft de vrijetijdsdienst
weer een supertof programma in elkaar gepuzzeld. Barbecuen, fuiven,
schilderen, op uitstap gaan, sporten, zwemmen,... en dit alles in
Depot Deluxe (Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem)
Elke weekdag (behalve op 1/07 - 21/07 - 15/08 - 29/08 - 30/08 - 31/08)
kunnen jullie deelnemen aan verschillende leuke activiteiten.

Wat moet je weten over de speelpleinwerking 2016?
Per dag betaal je 4 euro voor het eerste
kind. Vanaf het tweede kind betaal je 2
euro. Voor sommige activiteiten vragen
we een extra bijdrage. Dit bedrag vind
je in het dagprogramma.
Let op: ook dit moet betaald worden
bij inschrijven en kan eveneens niet
gerecupereerd worden bij afwezigheid
van de deelnemer(s). Je krijgt voor het
verblijf een belastingsattest zodat je dit
kan inbrengen op je belastingaangifte
in 2017.
Ook dit jaar zullen er activiteiten zijn
voor de jongsten en aparte activiteiten
voor de al wat ouderen.
Je kan inschrijven vanaf 2 mei 2015
(vanaf 7.00u.) tot 5 werkdagen voor de
start van de activiteit als deze nog niet
volzet is.

Online inschrijven is de boodschap!
Ga naar www.hemiksem.be en bij het
nieuws vindt u de link om online in te
schrijven. Na inschrijving krijg je een
mail van ons waarin een rekeningnummer staat zodat je het bedrag kan

overschrijven.Vermeld bij de storting
het referentienummer die je via mail
ontvangt. Na betaling krijg je een bevestigingsmail.
Je kan ook nog komen inschrijven en
betalen bij de vrijetijdsdienst in de SintBernardus-abdij tijdens de openingsuren van de vrijetijdsdienst.
We raden iedereen aan om zoveel
mogelijk online in te schrijven zodat je
steeds alles zelf van thuis kan opvolgen. Het aantal plaatsen per dag is beperkt, niet wachten tot de laatste dag is
dus de boodschap!
Voor meer informatie en
inschrijvingen kan je terecht bij de
vrijetijdsdienst bij Yves &
Lotte in het Administratief Centrum,
Sint-Bernardusabdij 1, tel.
03 288 26 56 of yves@hemiksem.be
• Maandag, donderdag & vrijdag:
9.00 u tot 12.00 u
• dinsdag & woensdag : 9.00 u tot
12.00 u en 14.00 u tot 16.00 u.
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AFSPRAKEN!
- Voor de kinderen van wie de ouders
uit werken gaan, is er vanaf 07.00 u.
vooropvang tot 09.00 u. en vanaf 16.00
u. tot 18.00 u. is er ook naopvang. Deze
dienst is gratis maar hier moet wel voor
ingeschreven worden!
- Alle kinderen van het eerste tot en
met het zesde leerjaar (d.w.z. kinderen
die het eerste leerjaar net achter de rug
hebben), die in Hemiksem wonen of in
Hemiksem naar school gaan, mogen
naar de speelpleinwerking komen. Je
kan enkel deelnemen aan de activiteiten
als je op voorhand ingeschreven bent.
- Schrijf in via www.hemiksem.be. Je
krijgt een inschrijfbewijs, zo weet je
waarvoor je allemaal ingeschreven bent
en betaald hebt.
- Alle activiteiten starten om 09.00 u. en
eindigen om 16.00 u.. Er wordt steeds
ingeschreven voor een hele dag! De kinderen mogen niet vroeger vertrekken of
afgehaald worden, tenzij om dringende
redenen. Dit moet steeds op voorhand
afgesproken worden met de vrijetijdsdienst.
- Tussen de middag wordt er niet naar
huis gegaan. De kinderen brengen zelf
een gezond lunchpakket en drank mee.
Het gebruik van glazen flessen is verboden. Ter plaatse kan men fruitsap kopen
aan 0,50 euro.
- Alle kinderen zijn verzekerd. Persoonlijke bezittingen zijn niet door de verzekering gedekt en kunnen niet door de
gemeente vergoed worden in geval van
verlies of schade.
- De kinderen dragen best kledij die tegen een stootje kan. Op alle kledij (jas,
vest, trui, sweater, T-shirt,...) moet de
naam van het kind vermeld worden.
- Alle kinderen en hun ouders dienen het
nodige respect op te brengen voor de

monitoren, de andere kinderen, de lokalen, het spelmateriaal en de omgeving
waar de activiteiten doorgaan.
- De bijgevoegde medische fiches van
de deelnemers dienen behoorlijk ingevuld te worden door de ouder(s) of
voogd en afgegeven bij inschrijving.
- Er is een beperking wat betreft het
aantal kinderen dat toegelaten wordt,
schrijf daarom op tijd in.
- Kinderen waarvan het gedrag of de
houding een negatieve invloed heeft op
de speelpleinwerking of die lijden aan
ADHD of type 3 volgen in het onderwijs
wegens gedragsstoornis - waarvoor de
speelpleinwerking niet over gekwalificeerd personeel beschikt om in een
gepaste begeleiding te voorzien - kunnen geweigerd worden. De beslissing
kan enkel genomen worden door de gemeentesecretaris op advies van de verantwoordelijke coördinator.
- Videogames worden niet toegelaten op
de speelpleinen. Ook niet in de voor- en
naopvang! GSM’s worden uitgeschakeld
en weggestoken.
- We raden alle kinderen af om zelf
speelgoed naar de speelpleinwerking
mee te brengen!
- Het programma is onder voorbehoud
en kan steeds gewijzigd worden als dit
door omstandigheden nodig is.
- De ouders/ voogd geven bij inschrijving
de vrijetijdsdienst de toestemming om
foto’s, genomen door medewerkers tijdens de speelpleinwerking, te gebruiken
voor publicaties en sociale media.
- Deelnamekosten worden enkel terugbetaald op vertoon van een geldig doktersbewijs.
- Bij ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaren de ouders
of de wettelijke vertegenwoordigers
zich akkoord met al deze afspraken.
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PROGRAMMA

2016

J = jongste
O = oudste

VM = voormiddag
NM = namiddag

Thema week 1: Ridders & Jonkvrouwen

Maandag 4 juli: Grote Opening
J: vm Welkom op de eerste speelpleindag, kom en ontdek! J: nm Geen
zomer vol pret zonder duidelijke afspraken, maar alle afspraken zijn
kwijt! Help jij de monitoren bij het zoeken? O: vm Ben jij al een ervaren speelpleinganger of eerder een speelpleingroentje? Iedereen is
welkom op onze eerste speelpleindag! O: nm Als de monitoren praten, moeten wij nooit luisteren! Of wel?! Ik denk dat we hier eens wat
afspraken moeten maken…

Dinsdag 5 juli: De rode Ridder
J: vm Het speelplein kan nog wel een beetje inkleding gebruiken, help
jij ons het speelplein een beetje te versieren? J: nm De bibliotheek heeft
voor ons een spel uitgewerkt, spannend! O: vm In de bib vind je veel

meer dan boeken en strips. Cd’s, dvd’s, computerspelletjes, tablets,…
met dit en nog veel meer gaan we vandaag een spel spelen. O: nm De
teletijdmachine brengt ons deze middag tot bij de Rode Ridder!

Woensdag 6 juli: Kraak de code!
J+O: vm Wil jij ook een detective worden? Een echte detectieve komt

ons uitleggen hoe je een vingerafdruk bestudeert, hoe je een persoon
opspoort en nog veel meer. J: nm bieb bib bib bib biieeeeeb … kraak de
code! O: nm Er bestaan verschillende codes: morse, braille, isbn, hiërogliefen, … maar welke codes heb je allemaal nodig voor ons geweldig
codespel?!

Extra kosten:
2 euro

Donderdag 7 juli: Ridderacademie
J + O: Betreed de arena, ga het duel aan met de andere ridders en win
het hart van de knapste jonkvrouw! J + O: nm Vergeet je zwemkledij niet
want we trekken naar het zwembad!

Vrijdag 8 juli: Kastelen & paleizen

meenemen:
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro

J: vm Beat the monitorzzzz en verzin een geweldige tegenprestatie.
J: nm Ga naar de gevangenis en passeer niet langs start. Rarara, welk
gezelschapsspel spelen we deze middag in het groot! O: vm U bezit 2

kastelen en bent uw belastingen vergeten te betalen. Betaal uw belastingen of ga naar de gevangenis zonder start te passeren. Tijd voor
monopoly! O: nm Wij zoeken 2 kandidaten die de volgende opdrachten
willen opnemen tegen de monitoren. Wie gaat de uitdaging aan?
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Thema week 2: Beestenboel

Maandag 11 juli: Zootropolis
J:vm De dieren uit de zoo zijn ontsnapt. Help jij directeur van de zoo
om alle dieren terug te zoeken! J:nm We trekken naar het bos om ons

daar als echte beesten te gedragen. Welk team van de zootropolis
politie is het beste? O: vm In zootropolis zijn de dieren de baas en dat
zullen ze geweten hebben. Laat maar eens zien wie de baas is van het
bos! O: nm Tijger Jack is ontsnapt uit zijn verblijf. Hij is het laatste gesignaleerd in Hemiksem. Kunnen jullie hem samen terug gaan zoeken?

Dinsdag 12 juli: Planckendael
J + O: Op 1 dag wandelen we van Azie, naar Australie, Europa, Afrika

én Amerika. Ontmoeten we Olifanten, strelen we geitjes en gaan we
per vlot naar de speeltuin. Kortom, we gaan een dag op uitstap naar
Planckendael! Als kers op de taart krijgen we een rondleiding bij KaiMook. Spanneeeeuund!

Woensdag 13 juli: Markt!
J + O: We trekken vandaag met z’n allen naar de markt van Hemiksem. Eens kijken wat daar allemaal te zien valt. J + O: nm Vergeet jullie

zwemkledij niet want we trekken deze namiddag naar het zwembad.
Extra kosten: 1.5 euro
Meenemen: zwemkledij

Extra kosten:
15 euro
zonder
abonnement
5 euro met
abonnement
meenemen:
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro

Donderdag 14 juli: BBQ
J + O: vm Wie kan het hoogste springen en kan de coolste trucjes op het
springkasteel! Ooooh ja nadien gaan we ons buikje rond eten met al
dat lekkers dat de monitoren voor ons hebben klaar hebben gemaakt
op de barbecue. J + O: nm Als echte beesten gaan we ons uitleven met
superleuke pleinspelletjes.

meenemen:

groentjes,
brood,…
voor bij de
barbecue
Extra kosten:
3 euro

Vrijdag 15 juli: Beestenbos
J: vm De dieren van het beestenbos moeten verhuizen naar het witte
Hertenpark. Help jij hen alle nodige hindernissen te overwinnen? J: nm
Is de mier sterker dan de krekel? Loopt de haas sneller dan een tijger?
We gaan de dierenladder eens even updaten met onze eigenste laddercompetitie. O: vm De koning van de jungle roept al zijn onderdanen
bij elkaar. Wie strijdt zicht naar het hoogste plekje op de ranking?
O: nm In het beestenbos kan er maar één iemand de baas zijn! Welk
dier overwint en wordt de baas van het bos?
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Thema week 3: Radio en Televisie

Maandag 18 juli: Safety First
J:vm In het verkeer zijn regels zeer belangrijk! Met dit spel worden alle
regels op een leuke manier duidelijk. J: nm Heb jij zin om Smos en zij

team bij te staan bij hun volgende opdracht? Zie dan zeker dat je vandaag aanwezig bent op de speelpleinen. Het belooft een leuke dag te
worden. O: vm Ingrid, Dirk, Luc en Smos rekenen op jou hulp vandaag
om te helpen bewaken bij een zeer belangrijke opdracht. Maar vooral
safety First, zeker safety first! O: nm Je moet stoppen voor het rode
licht, je moet afstappen als je het zebrapad oversteekt,… Deze regels
kennen jullie waarschijnlijk allemaal al, maar kan jij ze toepassen?

Dinsdag 19 juli: Hutseklutseshow
J + O: vm Heb jij altijd al eens een echte ster willen zijn? Dan is vandaag
de dag! Je krijgt de kans om mee te spelen in een professionele show!
J: nm Bello, Poopay Bananaa! Jullie kennen vast en zeker de minions
wel. Die gele mannetjes met hun rare taal. Zij zullen je deze middag
meenemen voor een super leuk minion spel! O: nm De hongerspelen
zijn weer begonnen. Wie wordt dit jaar de winnaar? Wordt het misschien district speelpleinen?!

Extra kosten:
2 euro

Woensdag 20 juli: Nacht van de televisie
J + O: vm Tijdens de nacht van de televisie wordt door een zeer bekwa-

me jury de beste film van het jaar gekozen. Vandaag zijn jullie de jury!
Is deze film een kansmaker om te winnen?
J + O: nm We gaan eens goed plonzen in het zwembad. Vergeet dus
zeker je zwemkledij niet.

meenemen:
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro

Donderdag 21 juli: Nationale feestdag
Vandaag geen speelpleinen!

Vrijdag 22 juli: Bazel
J + O: Vandaag nemen we de boot naar Bazel voor een te gek avon-

tuur! Trek dus zeker goede stapschoenen aan voor deze tocht naar de
overkant!
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Thema week 4: Sprookjeswereld

Maandag 25 juli: Sprookjesbos
J+O: vm Spiegeltje, spiegeltje aan de wand wie maakt vandaag de
mooiste buttons van het land? J: nm Hoe snel kan je een bic leegschrij-

ven? Hoe lang wordt die mooie rietjesketting? Vandaag gaan we zo
veel mogelijk records verbreken. Wie weet krijg je wel een plaatsje in
ons “Guiness book of records”!! O: nm We stellen ons eigen “Guiness
book of records” op. Vandaag is jouw kans om één van de strafste
records te breken!

Dinsdag 26 juli: BBQ
J + O:vm Tijd om je nog eens te laten gaan op ons mega fantastisch
springkasteel! J: nm Nadat we allemaal ons buikje hebben volgestopt

met al dat lekkers is het tijd om nog eens goed te ravotten.
O: nm Het woord speelplein zegt het natuurlijk al een beetje. Deze
namiddag trekken we nog eens naar het plein voor de abdij om daar te
spelen.

Woensdag 27 juli: Trollen en elfen
J: vm Alle bewoners van het toverbos hebben een pact gesloten. Ze
strijden vandaag allemaal samen tegen de grote indringer van het bos!
O: vm Hopelijk heb jij veel vertrouwen in je teamgenoten want we testen
welke bewoners van het toverbos vandaag regeren! J + O: nm Tijd om
nog eens een plons te wagen in het zwembad!

meenemen:

groentjes,
brood,…
voor bij de
barbecue
Extra kosten:
3 euro
meenemen:
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro

Donderdag 28 juli: Sportopia
J+ O: Sportopia is een megacool indoor sportpretpark dat ook dit jaar

zijn deuren weer opent in Park Spoor Noord in Antwerpen. Je kan er
deelnemen aan verschillende attracties. Zo kan je meedoen aan een
reuzetwister, kan je gaan springen om meer dan twintig trampolines die
allemaal aan elkaar hangen, kan je je beste dansmoves bovenhalen
en nog veel meer! Wil jij deze dag zeker niet aan je laten voorbijgaan?
Ga dan zeker mee naar sportopia!

meenemen:
Sportieve
kledij
Extra kosten:
6 euro

Vrijdag 29 juli: Disney
J: vm Er is ruzie bij de disneyfiguren. Sneeuwwitje beschuldigt Door-

noosje van het geven van een giftige appel. Assepoester zegt dat
Mowgli haar glazen muiltje heeft gebroken en nog veel meer. Kan
jij deze ruzies komen oplossen en ervoor zorgen dat iedereen weer
gelukkig is? J: nm Anna en Elsa doen er alles aan om de zomer terug
te brengen in hun land, maar daar hebben ze de hulp nodig van alle
disneyfiguren. O: vm Sneeuwwitje’s dwergen zijn nergens te bespeuren! Kan jij ze vinden? O: nm De disneywereld heeft ruzie! Walt vraagt
om jouw hulp om alles weer op orde te stellen!
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Thema week 5: Rond de wereld

Maandag 1 augustus: Europa
J+O: We gaan op uitstap naar het nachtegalenpark. Je kan je uitleven
in de grote speeltuin! Wees maar zeker dat het gezellig gaat worden!

Extra kosten:
1 euro

Dinsdag 2 augustus: Afrika
J+O: vm Tijd om jullie balvaardigheden eens te laten zien. We gaan
tennissen en beachvolleyballen. J+O: nm We trekken naar de sportter-

reinen van Hemiksem. Wie heeft er al zin in een potje baseball?
..

Woensdag 3 augustus: Azie

J+O: vm Vandaag zijn we echte wetenschappers! We trekken onze labo

jas aan en zien wat er gebeurt als we bijvoorbeeld een muntje in cola
laten vallen en nog vele andere dingen. J+O: nm Als het goed weer is
zie dan zeker dat je extra kleren mee hebt want we gaan ons wagen
aan verschillende waterspelletjes. Bij slecht weer staat er iets anders
op het programma.

meenemen:
Extra droog
kledij
Extra kosten:
2 euro

..

Donderdag 4 augustus: Australie
J: vm Australië staat bekend om zijn outback! Kunnen jullie overleven
in een gebied waar niemand te bespeuren valt? Zijn jullie klaar voor
de risico’s die hieraan verbonden zijn? O: vm Eén voor allen, allen voor
één. Met verschillende proeven testen we hoe goed jullie nu als team
functioneren. J + O: nm Vergeet jullie zwemkledij niet want we gaan
zwemmen.

meenemen:
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro

Vrijdag 5 augustus: Amerika
J: vm Kom vandaag verkleed naar het speelplein als cowboy of indiaan
want we spelen het grote far west spel. J: nm Vivaaaa, las Vegas! Laat
de centen maar rollen! O: vm Columbus is verdwaald op route 66. Wat
nu gedaan? O: nm Mmmmm i am loving it! Houden jullie ook zo van

hamburgers? Kom dan vandaag zeker langs voor het grote hamburgerspel.
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Thema week 6: Feestweek

Maandag 8 augustus: Carnaval
J: vm Kom vandaag zeker verkleed naar het speelplein en wie weet
word jij wel koning Carnaval! J: nm Breng allemaal jullie step, fiets,
skateboard,… mee want deze namiddag leven wij allemaal op wieltjes.
O:vm De banden van de praalwagen zijn plat!! Wie komt er als eerste
bij de praalwagen aan om deze te repareren? O:nm Heb jij thuis iets op
wieltjes? Breng dit dan zeker mee naar het speelplein.

meenemen:
voorwerpen
op wieltjes:
step, fiets,
skateboard,…

Dinsdag 9 augustus: Pasen
J+O: Vandaag trekken we naar De Nekker voor een echt kidsadven-

ture en voor de oudsten wagen we ons aan de highlandgames. In de
namiddag is de paashaas langs geweest in de Nekker. Wat zou hij
meegebracht hebben?

meenemen:
Sportieve
kledij
Extra kosten:
10 euro

Woensdag 10 augustus: Halloween
J: vm De griezelbus stopt vandaag aan Depot Deluxe en heeft heel wat
spannende verrassingen voor jullie bij! Ben jij ook zo benieuwd?
O: vm Jullie zijn de architecten van jullie eigen spookhuis. We zijn alvast
razend benieuwd hoe dit eruit gaat zien! J+O: nm Tijd om nog eens een
bezoekje aan het zwembad te brengen.

meenemen:
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro

Donderdag 11 augustus: Kerstmis
J+O: Vandaag is het kerstmis! Tijd voor een reuzefeest met onze
speelpleinfamilie! Als kerstmenu is er barbecue en nadien kunnen we
met z’n allen feesten op het springkasteel!
Meenemen: groenten en brood. Wij zorgen voor de rest.

Vrijdag 12 augustus: Moederdag/vaderdag

meenemen:

groentjes,
brood,…
voor bij de
barbecue
Extra kosten:
3 euro

J: vm Heb jij altijd mama of papa al eens willen verrassen met een leuk
cadeau dan heb je nu de kans! We gaan snoeptaarten maken voor
de mama’s en papa’s. J: nm Mama is ziek geworden en moet het huis
nog klaar maken voor een feestje! Kunnen jullie mama helpen met
alles klaar te krijgen voor de avond? O: vm Wie is mama’s hartendiefje?
Dat zullen we vandaag te weten komen! O: nm Mmmmmm heerlijke
snoeptaarten. Wie maakt de grootste en mooiste als cadeautjes voor
de mama’s en papa’s. Natuurlijk kan je de snoeptaart niet afgeven
alvorens je zelf eens proeft.
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Thema week 7: Beroemdheden/Hollywood

Maandag 15 augustus: Gesloten
Dinsdag 16 augustus; De schorre
J+O: De schorre is wereldberoemd door het festival Tommorowland dat

in juli doorgaat. Wie weet zijn er enkele beroemdheden te bespeuren
die nog achter zijn gebleven. We kunnen ook nog spelen in de speeltuin of ravotten op het grote groene domein.

Extra kosten:
1 euro

Woensdag 17 augustus: The Oscars
J: vm Wie weet schuilt er in jou een verborgen rapper! Een echte
professional komt ons de kneepjes van het vak leren en tegen het eind
van de dag kunnen jullie laten zien wat je geleerd hebt in een echte
rapshow! J:nm En de oscar gaat naar….! Ben jij ook zo benieuwd wie
de oscar wint? Je komt het allemaal te weten op het speelplein.
O:vm De oscars zijn een groot evenement waar elk jaar heel veel
beroemdheden op afkomen. Hoe meer oscars je mee naar huis neemt,
hoe beter je het gedaan hebt. Hoeveel oscars kan jij bemachtigen?
O: nm Droom jij ervan om even goed te kunnen rappen als Kanye West
of Jay-z? Schrijf je dan vandaag zeker in voor de rapworkshop en misschien heb jij wel verborgen talenten!

Extra kosten:
2 euro

Donderdag 18 augustus: Hollywoods slimste
J: vm De Miss en Mister Hollywood verkiezingen zijn weer aangebro-

ken! Maak jij kans op deze felbegeerde titel?
O: vm Wie wordt de slimste mens van het speelplein. Dat ontdekken we
vandaag tijdens deze mega spannende aflevering!
J+O: nm Vergeet je zwemzak niet want we gaan zwemmen.

meenemen:
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro

Vrijdag 19 augustus: De rode loper
J+O: vm Iedereen is druk in de weer voor het galabal van deze namid-

dag. Wat heb jij in petto om ons deze namiddag te verbazen?
J+O:nm Schitter mee op onze rode loper en laat je verrassen door de
geweldige acts van de andere genodigden!

9

Thema week 8: Beroepenweek

Maandag 22 augustus: Brandweer
J:vm Wij zijn bij de brandweer, wij zijn bij de brandweer! Als het brand

dan blussen wij het vuur! We trekken naar het bos om de bosbrand
te blussen! O: vm Tuuutaaaaaaaaaa Tuuuuuuuuutaaaa … Welkom
bij “the fire departement”! Wij zullen ervoor zorgen dat alle branden
geblust worden. J+O:nm Deze namiddag komt de echte brandweer bij
ons langs om ons de knepen van het vak te leren! Heb jij altijd al eens
willen spuiten met een brandweerslang? Kom dan vandaag zeker mee!

Dinsdag 23 augustus: Rode Kruis
J+O: vm Alle verplegers en dokters in spé moeten vandaag zeker ko-

men. Het Rode Kruis zal er ook zijn en verklapt jullie alle kneepjes van
het vak! J:nm Vraag jij je af hoe het is om te tennissen met ballen en te
voetballen met een tennisbal? Dit kan je vandaag ondervinden tijdens
de mini en MAXI spelen. O:nm Jungle speed, monopoly, twister,… kennen jullie allemaal. Maar hoe zou het zijn om deze spelen in extra groot
formaat te spelen! Welkom bij de GIANT GAMES!

Woensdag 24 augustus: Veiligheid
J+O: vm Veiligheid gaat boven alles en dat ondervinden jullie in dit super mega fantastisch veiligheidsspel! J+O: nm We gaan nog een laatste

keer zwemmen! Vergeet dus zeker je zwemkledij niet.

Donderdag 25 augustus: Speelpluin ruimt op!
J: vm We vieren een laatste keer feest want de speelpleinen zitten er

weer bijna op voor dit jaar! We gaan nog een laatste keer smullen met
z’n allen want onze monitoren hebben weer voor veel lekkers op de
barbecue gezorgd. J: nm Deze namiddag is het springkasteel voor de
jongsten onder ons! Wanneer we moe gesprongen zijn, spelen we nog
enkele spelletjes.O: vm Vandaag de laatste kans om je eens goed uit te
leven op het springkasteel en je buikje rond te eten!O: nm Het einde van
de speelpleinen betekent ook opruimen. Hoe meer helpende handen,
hoe minder zwaar het werk.

meenemen:
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro
meenemen:

groentjes,
brood,…
voor bij de
barbecue
Extra kosten:
3 euro

Vrijdag 26 augustus: Binnenspeeltuin
J+O: Om het speelplein goed af te sluiten trekken we er nog één keer
met iedereen op uit naar Megaspeelstad. Een binnen- en buitenpretpark met verschillende attracties zoals botsauto’s, go-carts,rodeostier,
glijbanen en nog veel meer. Deze uitstap mag je zeker niet missen.

Extra kosten:
10 euro
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Registreer je online op:
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be
En schrijf je in voor de Speelpleinwerking 2016
vanaf maandag 2 mei 2016 vanaf 7u.

Speelplein
ZAPPO
SDAGEN
werking

Heb je nog vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact op!
- Yves: 03 288 26 56 / yves@hemiksem.be
- Lotte : 03 288 26 57 / lotte@hemiksem.be
Lees zeker de afspraken op pagina 2 goed na!
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Je kan inschrijven vanaf maandag 2 mei 2016. (vanaf 7.00u.) via
www.hemiksem.be.
Je kan ook nog langs komen bij de vrijetijdsdienst.

Juli 2016
ma

4

di

5

wo

6

do

7

vr

za

zo

1

2

3

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Augustus 2016
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Handig: Kruis de dagen aan wanneer je komt!
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Medische steekkaart
Vul deze steekkaart zorgvuldig in en voeg hier 1 kleefbriefje van het ziekenfonds bij. Breng deze steekkaart
mee als u uw kind komt inschrijven.

Identiteit van het kind
Naam : ....................................................................................................................
Adres : .....................................................................................................................
Geboortedatum: ......................................................................................................
Tel. waar iemand overdag te bereiken is: .............................................................
Medische gegevens
Naam en tel. nr. van de huisarts: ............................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bloedgroep - rhesusfactor: ......................................................................................
Werd het kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)? ja / nee
Zo ja in welk jaar? ..............................
Kreeg het kind reeds serum tegen klem (tetanus) ? ja / nee
Zo ja wanneer? ....................................
Is het kind bijzonder allergisch voor:
- geneesmiddelen: ja / nee Zoja welke? ................................................
- bepaalde stoffen of levensmiddelen? ja /nee Zo ja welke? .........................
..............................................................................................................................
Is het kind vlug moe? ja / nee
Kan het deelnemen aan sport (zwemmen inbegrepen) en spel afgestemd op
zijn/haar leeftijd? ja / nee
Moet het kind geneesmiddelen innemen? ja / nee
Zoja welke, hoe dikwijls en hoeveel?
......................................................................................................................
(voorschrift van de geneesheer bijvoegen)
Andere inlichtingen
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Datum en handtekening
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