SPEELVOGELS ARENDONK IS EEN
GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING
VOOR KINDEREN VANAF 2,5 JAAR

zomer
vakantie
2021

WANNEER
Van vrijdag 2 juli t.e.m.
vrijdag 20 augustus.
Op donderdag 1 juli en
woensdag 21 juli 2021 is er
geen speelpleinwerking.
WAAR
Academie Arendonk,
Wampenberg 26
Let op! Aparte ingang
voor kleuters en lagere
school. Ouders dragen een
mondmasker bij brengen
en halen en houden afstand
van elkaar en van de andere
kinderen en animatoren.

DAGINDELING
07.30 uur - 08.30 uur
08.30 uur - 16.30 uur
16.30 uur - 17.30 uur

vooropvang
activiteiten
naopvang

DAGPRIJS
10 euro
Arendonks gezin met 1 kind ten laste tot 15 jaar
8 euro
Arendonks gezin met 2 kinderen ten laste tot
15 jaar
6 euro
Arendonks gezin met 3 of meer kinderen ten
laste tot 15 jaar
12 euro
buitendorpse gezinnen
Verplicht groepssjaaltje: 2 euro (bij voorkeur vooraf aankopen via gemeentehuis of
gepast cash betalen op speelplein)
50% korting op deelname voor
Arendonkse vrijetijdspashouders
GROEPSINDELING
Dabberkes 1ste kleuterklas
Bengels
2de kleuterklas
Kleppers
3de kleuterklas
Juniors
1ste leerjaar
Ravotters
2de en 3de leerjaar
Flappers
vanaf 4de leerjaar

groen sjaaltje
geel sjaaltje
oranje sjaaltje
paars sjaaltje
turkoois sjaaltje
marine sjaaltje

BELANGRIJK OM WETEN
• We starten vanaf 2,5 jaar, maar kinderen moeten
zindelijk zijn.
• Sjaaltje en kleding zo veel mogelijk naamtekenen.
• De kinderen moeten voor de start van de activiteiten
om 8.30 uur aanwezig zijn. Brengen en halen tijdens de
activiteiten wordt niet toegestaan.
• Bij Speelvogels wordt er écht gespeeld. Kinderen
dragen niet hun beste kleren, duurste bril …
• Enkel wie vooraf ingeschreven is, kan deelnemen.
• Passeer langs de animatorentafel bij het brengen en
ophalen van de kinderen. We noteren wie vertrokken
is en houden zo een goed overzicht over de nog
aanwezige kinderen.

V.u.: Gemeente Arendonk - Kristof Hendrickx - Vrijheid 29 - 2370 Arendonk

MEEBRENGEN
• Ieder kind brengt een eigen lunchpakket met drinkbus
mee en minstens twee (bij voorkeur gezonde) tussendoortjes.
• Een tasje met reservekledij is aangeraden, zeker voor
jonge kinderen.
• Kinderen dragen het groepssjaaltje.
• Juniors, Ravotters en Flappers brengen zwemgerief
mee op woensdag.

INFO
Dienst vrije tijd
Pascal Thijs
014 40 90 69
pascal.thijs@arendonk.be

UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN OMWILLE
VAN CORONA
• Blijf thuis als je ziek bent of recent ziek was.
• Inschrijven kan enkel voor hele dagen. ’s Middags
brengen/halen is nu niet toegelaten.
• Er kunnen maximum 50 kinderen per groep per week
deelnemen.
• Kinderen van geboortejaar 2008 of ouder kunnen niet
deelnemen.
• In dezelfde week deelnemen aan Speelvogels en
Grabbelpas is niet toegelaten. Vermijd ook zo
veel mogelijk andere contactbubbels.

REGISTRATIE EN INSCHRIJVEN
Enkel wie is geregistreerd via
https://reservaties.arendonk.be kan deelnemen.
Wie eerder al een gezinsprofiel heeft aangemaakt en
de kinderen daaraan heeft toegevoegd, moet jaarlijks
enkel nog eenmalig de medische fiche controleren en
bevestigen vóór de eerste inschrijving.
Inschrijven voor deelname aan Speelvogels in
juli kan vanaf donderdag 17 juni om 18.00 uur,
de inschrijvingen voor augustus starten op
donderdag 15 juli om 18.00 uur.
Je doet dat als volgt:
• Je logt in met de loginnaam en paswoord.
• Je klikt bovenaan in de blauwe balk op ‘inschrijven’.
• Je vinkt gezinslid/-leden aan die je wil inschrijven en
klikt op ‘volgende’.
• Je vinkt de dag of dagen aan waarvoor je je kind(eren)
wil inschrijven.
• Je krijgt een overzicht van alle inschrijvingen aan het
basistarief. Je klikt op ‘volgende’.
• Je past voor elk kind de prijs aan in het selectieveld
‘prijscategorie’ (enkel voor Arendonkse gezinnen).
• Je krijgt een overzicht van alle inschrijvingen aan het
aangepaste tarief en klikt op ‘toevoegen aan mandje’.
• In jouw mandje klik je door naar ‘betaling afronden’.
• Je komt op de betaalpagina en selecteert de gewenste
online betaalwijze. Na betaling ontvang je een mail ter
bevestiging.
Meer info over de registratie en inschrijving vind je in de
download op arendonk.be/speelpleinwerking-speelvogels.

