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Beste ouder,
De zomer op Kwik Kwak zal dit jaar gezien de omstandigheden anders verlopen dan andere jaren.
Met dit document willen wij u op de hoogte brengen van enkele belangrijke zaken waarvan wij
vinden dat u ze moet weten voor u uw kind(eren) inschrijft. Ze hebben namelijk een grote impact op
de gang van zaken op ons speelplein.

BUBBELS
Zoals u waarschijnlijk al vernomen hebt, zijn wij verplicht om verschillende contactbubbels te
creëren op ons speelplein. Deze bubbels bestaan uit maximum 50 personen en omvatten zowel
kinderen als de animatoren die hen begeleiden. Contact tussen deze bubbels moet vermeden
worden.
Op Kwik Kwak verschillen de aanwezige kinderen en animatoren normaal gezien van dag tot dag. Dit
zal echter dit jaar niet mogelijk zijn, gezien de verplichting om ervoor te zorgen dat er per week
maximum 50 verschillende personen in een contactbubbel zitten. Daarom hebben wij ervoor
gekozen om dit jaar te werken met inschrijvingen per week. Dit wil zeggen dat als u uw kind
inschrijft voor een week, hij/zij voor die volledige week een plekje heeft in die bubbel.

WELKE BUBBELS?
Toen we op 22 mei het nieuws kregen dat de speelpleinzomer, hebben we met een aantal mensen
goed nagedacht over het aantal bubbels dat wij op Kwik Kwak zouden kunnen creëren. Hierbij
moesten we rekening houden met verschillende factoren zoals beschikbare binnenruimte, sanitaire
voorzieningen, aantal animatoren, andere activiteiten die op ons terrein doorgaan,…
Uiteindelijk hebben we gekozen voor volgende bubbels:
•

•

•

Kleuters
Deze bubbel zal bestaan uit 30 kleuters en hun animatoren. Hier verandert dus niet zoveel, want
dat is hetzelfde aantal als de afgelopen jaren.
Laki’s (lagere schoolkinderen)
Deze bubbel zal bestaan uit 40 laki’s en hun animatoren. We hebben hierbij rekening gehouden
met het aantal animatoren dat we nodig hebben voor deze groep en de mogelijkheid om
animatoren te vervangen in de loop van de week, mocht dat nodig zijn.
VOP’s (tieners vanaf het jaar dat ze 12 worden)
Deze bubbel zal bestaan uit 20 VOP’s en hun animatoren. Het grote verschil met vorige jaren is
dat kinderen die binnen deze leeftijdscategorie vallen, verplicht in deze bubbel zitten en er dus
niet voor kunnen kiezen om aan de activiteiten van de laki’s deel te nemen. Binnen deze bubbel
zullen strengere maatregelen gelden. Meer informatie hierover volgt later nog.

We beseffen heel goed dat we vooral bij de laki’s niet helemaal tegemoet zullen kunnen komen aan
de vraag naar opvang die vele ouders en kinderen hebben. We willen graag benadrukken dat we echt
overwogen hebben om voor hen een tweede bubbel te creëren, maar dat dit organisatorisch niet
mogelijk is.
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1 BUBBEL PER WEEK
Vanuit De Ambrassade (Vlaamse ondersteuningsorganisatie van het jeugdwerk) en de Vlaamse
Dienst Speelpleinwerk wordt nadrukkelijk geadviseerd om geen spreiding van verschillend
jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. 'Shop' je week niet bij elkaar, maar kies dus voor 1
bubbel.
In het belang van hun eigen gezondheid en die van anderen, is het de bedoeling dat kinderen in
dezelfde week, ook buiten het jeugdaanbod (bv. voetbaltraining), zo weinig mogelijk contact hebben
met anderen buiten hun bubbel. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders die de zomervakantie
van hun kind plannen, niet bij ons als speelplein.
Een voorbeeld ter verduidelijking:

INSCHRIJVEN

STARTDATUM
De inschrijvingen voor deze zomer zullen van start gaan op maandag 1 juni om 10u via onze website.
Dit is een feestdag en we hopen op deze manier zoveel mogelijk ouders een eerlijke kans te geven
om hun kind(eren) te kunnen inschrijven.
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BETALINGEN
Zoals eerder in dit document vermeld, werken we deze zomer met inschrijvingen per week. Uw kind
heeft dus een volledige week een plekje in zijn/haar bubbel. Daarom hebben wij ervoor gekozen om
ook de betalingen per week te laten verlopen. De prijs per week is gebaseerd op het aantal
speelpleindagen in die week, vermenigvuldigd met € 6,50. Dit was namelijk normaal gezien de
dagprijs. Een normale week met 4 speelpleindagen (op woensdag zijn we gesloten) zal dus € 26
kosten.

INSCHRIJVEN = KOMEN
Eerder in dit document kon u al lezen dat uw kind, wanneer het ingeschreven is voor een bepaalde
week, gedurende een hele week een plekje heeft in zijn/haar bubbel. U kon ook al lezen dat vooral
bij de laki’s de plaatsen dit jaar veel beperkter zullen zijn dan andere jaren. We willen daarom dan
ook met aandrang vragen om uw kind de volledige week naar het speelplein te laten komen en deze
plek ten volle te benutten. Het zou erg jammer zijn mocht uw kind slechts enkele dagen naar het
speelplein komen terwijl er kinderen op de wachtlijst staan die wel een hele week aanwezig zouden
zijn.
Wanneer uw kind afwezig is zonder verwittiging en zonder geldige reden, zullen wij contact met u
opnemen. De mogelijkheid bestaat dat uw kind dan voor een bepaalde periode wordt uitgesloten
van ons speelplein. Dit om voorrang te geven aan kinderen op de wachtlijst die wel een hele week
willen komen. Wij hopen dat u dit begrijpt en dat deze maatregel niet nodig zal zijn.

DEELNAMEVOORWAARDEN
In principe mogen alle kinderen deze zomer naar Kwik Kwak komen. Er zijn echter twee
uitzonderingen:
•

Kinderen die tot een risicogroep behoren
Kinderen die in de risicogroepen vallen, kunnen in principe niet naar het speelplein komen, tenzij
ze hiervoor toestemming hebben van hun behandelende arts. Indien uw kind lijdt aan één of
meerdere chronische aandoeningen (zoals longlijden, immuunstoornis, hartaandoening,
nieraandoening, maagdarmstoornis,....) of indien uw kind een behandeling volgt met cortisone of
immuunonderdrukkende medicatie, gelieve dan eerst contact op te nemen met uw arts alvorens
uw kind in te schrijven.

•

Zieke kinderen
Kinderen die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije 5 dagen), kunnen niet deelnemen aan
het aanbod.

MEDISCHE FICHE
Het is voor ons als speelplein verplicht om van iedereen die aanwezig is een medische fiche te
hebben. Aangezien we aanvullend op de medische informatie die u reeds op onze website invulde
nog extra informatie nodig hebben, zullen we speciaal voor deze zomer een aparte medische fiche
voorzien. Deze zal samen met de bevestigingsmail van de inschrijving verzonden worden.
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Gelieve deze zo snel mogelijk in te vullen zodat wij voldoende tijd hebben om deze gegevens te
verwerken.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN OUDERS
Zowel De Ambrassade als de Vlaamse Dienst Speepleinwerk geven aan dat het de
verantwoordelijkheid is van de ouders om ons op de hoogte te brengen wanneer hun kind tot een
risicogroep behoort of ziek is (geweest).

INFORMATIE DIE LATER NOG VOLGT
Tot zover de informatie over beslissingen die we tot nu genomen hebben. We hopen dat u hiermee
voldoende geïnformeerd bent om uw kind(eren) te kunnen inschrijven. Uiteraard zullen wij u na de
inschrijving nog verdere informatie bezorgen. Hiervoor hebben we nog wat meer tijd nodig om te
overleggen, ook met partijen buiten Kwik Kwak.
Hieronder een overzicht van de informatie die we u nog zullen bezorgen:
•
•
•
•

Instructies voor het brengen en afhalen van uw kind(eren).
De noodprocedure in het geval van een besmetting.
Een overzicht van de aanpassingen per bubbel + eventueel extra dingen die uw kind moet
meenemen.
De hygiënemaatregelen die zullen gelden.

We bekijken of het voor een aantal zaken mogelijk is om leuke filmpjes te maken die u samen met
uw kind(eren) kan bekijken voor de aanvang van de eerste speelpleindag.

Hopelijk tot binnenkort,
Jasper Sluyts
Coördinator Kwik Kwak VZW

Jolien Huybrechts
Verantwoordelijke contact ouders

