Speelpleinwerking Brakel
Wie zijn we? Wat doen we?
Enkele aandachtspuntjes!
Beste ouder(s),
Eerst en vooral willen we u bedanken voor uw vertrouwen in onze werking.
Wij ontvangen uw kinderen met open armen en streven naar een goede maar vooral toffe
werking voor jong en oud.
We zouden onze werking graag via dit document voorstellen en hebben enkele aandachtspuntjes
voor u op een rijtje gezet.
1. Bij wie komt uw kind terecht?
Al onze animatoren zijn minimum 16 jaar, of worden 16 in het jaar dat ze als animator op ons
speelplein staan.
Wij hebben op ons speelplein verschillende functies:
Algemeen is het de taak van elke animator de kinderen te begeleiden, te animeren en hen een
onvergetelijke speelpleindag te bezorgen!!!


De hulpanimator

Deze animator heeft (nog) geen attest in het jeugdwerk
maar komt als hulp meewerken op het speelplein.



De stagiair

Deze animator heeft een cursus gevolgd in het jeugdwerk
en komt zijn/haar stage doen op het speelplein. De
animator wordt beoordeeld door de hoofdanimator en het
hele monitorenteam.



De animator

Deze animator heeft zijn stage succesvol volbracht en is
dus in het bezit van het attest ‘Animator in het jeugdwerk’.
Ofwel volgt deze animator reeds een opleiding in het
hoger onderwijs waarbij de vakken pedagogie en
dergelijke aan bod komen. Een voorbeeld hiervan is een
lerarenopleiding.
Wat is de taak van de animator?
Hij/zij is verantwoordelijk voor het organiseren en
uitvoeren van bepaalde activiteiten met de kinderen.
Hij/zij is dan ook het eerste aanspreekpunt voor de
kinderen en de ouders.



De hoofdanimator

Deze animator is 18 jaar of ouder en is het bezit van een
attest ‘Hoofdanimator in het jeugdwerk’. Deze animator
heeft dus een speciale cursus gevolgd om hoofdanimator
te worden en heeft zijn stage hierin succesvol volbracht.
Bovendien heeft deze persoon reeds ervaring binnen het
speelpleinwerk.
Wat is de taak van de hoofdanimator?
Hij/zij zorgt ervoor dat de weekplanning goed
georganiseerd is en dat alles vlot verloopt. De
hoofdanimator beoordeelt ook de stagiairs en heeft de
eindverantwoordelijkheid over de week.
Hij/zij is daarnaast het eerste aanspreekpunt voor
animatoren indien er vragen of problemen zijn.

2. Belangrijke contactpersonen binnen onze werking


Marc
de
Pessemier:
Schepen
van
jeugd.
Bereikbaar
marcdepessemier45@gmail.com of telefonisch 0494 05 69 74

via

e-mail:



Kimberley
Vanlierde:
Jeugdconsulent
Brakel.
Bereikbaar
Kimberley.Vanlierde@brakel.be of telefonisch 055 43 17 64

via

e-mail:



Projectmedewerkers De Sierk : Deze zomer wordt het speelplein georganiseerd vanuit
het project De Sierk van Jeugdhuis Alfa. De projectmedewerkers organiseren het
speelplein, zijn verantwoordelijk voor communicatie met de gemeente, begeleiden het
animatorenteam gedurende het hele traject en zijn een aanspreekpunt voor vragen of
problemen.


Ricky De Frère : Bereikbaar via e-mail : ricky@jhalfa.be of telefonisch: 055 42 43
79



Shauni Verstraeten : Bereikbaar via e-mail: shauni@jhalfa.be of telefonisch: 055
42 43 79

Heeft u vragen of opmerkingen? Twijfel dan niet om in de eerste plaats naar de animatoren te komen.
Wij staan open voor feedback en helpen u graag verder met eventuele problemen of ongerustheden.
Bent u tevreden over onze werking? Laat ons dat gerust weten! Iedereen krijgt wel eens graag een
complimentje 

3. Hoe ziet een dagje op het speelplein er eigenlijk uit?
8 uur – 9 uur

De kinderen komen aan en mogen vrij spelen.

9 uur – 12 uur

Om 9 uur gaan de eerste activiteiten met de
animatoren van start. Deze duren tot 12 uur,
met een pauze om 10 uur waar de kinderen
een tienuurtje (koekje, drankje of een stuk
fruit) krijgen.

12 uur – 13 uur

Middagmaal. Nadat de kinderen klaar zijn met
eten, kunnen ze nog even vrij spelen.

13 uur – 16 uur

Om 13 uur start de tweede ronde aan
activiteiten met animatoren. Deze duren tot
16 uur. Daarna krijgen de kinderen een
vieruurtje.

16 uur – 17 uur

Vrij spel. Ouders komen hun kind(eren)
ophalen. Iedereen is moe maar voldaan van
een super dagje speelplein! 

Mogen wij vragen er rekening mee te houden dat, om een goed verloop van de
activiteiten te garanderen, dat het niet mogelijk is om de kinderen tijdens de
activiteiten af te zetten of op te halen

4. Kostprijs
Wat
Halve dag
Volledige dag

Prijs
€3
€5

5. Inschrijven
Inschrijven kan via de gemeentelijke website www.brakel.be
Om de veiligheid en gezelligheid van onze kinderen te garanderen aanvaarden we maximum 25
kinderen in week 1 per dag en 40 kinderen in week 2 per dag.
6. Wat houden activiteiten juist in?
Afhankelijk van de dag en het weer kunnen dat zijn:






Knutsel- of kookactiviteiten
Groot geleid spel
Keuzeactiviteit waarbij de kinderen uit verschillende mogelijkheden kunnen kiezen,
bijvoorbeeld dansen, voetbal, knutselen,…
Rustige activiteiten zoals een film kijken.
Spel op de Rijdt.

7. Afspraken die de animatoren graag willen maken met de kinderen en hun ouders



Mogen wij vragen dat de kinderen hun eigen (technologisch) speelgoed, zoals gsm’s,
Nintendo ‘s, ipad’s, game boys, skateboards en dergelijke, thuis laten. Wij zijn in de
eerste plaats een speelplein waar de kinderen horen samen te spelen en niet alleen in
een hoekje kruipen met hun digitale vriend. Daarnaast zijn wij ook niet verantwoordelijk
voor eventuele schade of verlies. Waardevolle voorwerpen riskeren immers kapot te gaan
tijdens het spelen.
Wanneer wij zien dat er een kind toch technologisch speelgoed meebrengt naar het
speelplein, zullen wij dit bijhouden tot de dag voorbij is.



Op het speelplein spelen wij graag buiten, in het gras, in het zonnetje,… Mogen wij vragen
de kinderen steeds in de gepaste speelkleren af te zetten. Vuile speelkledij op het einde
van de dag betekent dat wij GOED GESPEELD hebben.



Bij mooi weer spelen we buiten. Daarom vragen wij om de kinderen ’s morgens in te
smeren. Ook op het speelplein is er zonnecrème om dikke lagen te smeren. Een pet of
hoedje tegen de zon helpt zeker ook.



Bij warm weer spelen we al eens met water. Dus zwemkledij / reservekledij en een
handdoek zijn welkom.



Ook is het al eens moeilijk om kleren / rugzakken uit elkaar te houden. Schrijf steeds de
naam in de kleren van je kind.



Wanneer u uw kind komt halen, kan het al eens gebeuren dat u een tikkeltje gehaast
bent. Bijna te laat voor de voetbaltraining of voor een andere afspraak. Belangrijk is wel
dat u bij het weggaan niet vergeet onze aanwezigheidslijst af te tekenen. Zo kunnen
wij een goed overzicht houden op welke kinderen al naar huis zijn en welke nog op het
speelplein zijn.



Mogen wij u vragen dat, wanneer u de toestemming geeft aan uw kind om het speelplein
op zelfstandige basis te verlaten, u ons hiervan een schriftelijke toestemming bezorgt.
Wij kunnen geen kinderen individueel laten vertrekken zonder deze toestemming.



Mogen wij u vragen dat u een gegevensfiche invult en afgeeft aan een animator bij
het begin dat uw kind naar het speelplein komt.

(Gelieve dit in te vullen en ons zo snel mogelijk terug te bezorgen)
Ik, …………………………………………………………..………………….…………………………………………….
Ouder/ voogd van……………………………………………….…………………………………………………………,
heb kennis genomen van de korte voorstelling en aandachtpuntjes van Speelpleinwerking Brakel
(2019).
Ik bevestig deze aandachtig gelezen te hebben en zal er dan ook rekening mee houden.
Ik begrijp dat:
Speelkleren aangewezen zijn.

-

Het speelplein liever niet heeft dat mijn kind eigen speelgoed meebrengt. Indien mijn
kind dit toch doet, begrijp ik dat dit op eigen verantwoordelijkheid is.

-

Een recente gegevensfiche belangrijk is voor de animatoren.

-

De kinderen die alleen naar huis mogen, hiervan een schriftelijke toelating van de
ouders dienen te bezorgen aan de animatoren.

Handtekening ouder:

Datum:

