VAKANTIESPEELPLEIN
Paasvakantie 2018
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110 - 1090 JETTE
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar

1. ORGANISATIE




Het vakantieplein is een organisatie van de dienst Sport/Kids’ Holidays van de gemeente Jette op basis van het
decreet betreffende vakantiecentra.
WAAR EN WANNEER ?
Van dinsdag 3 april t/m vrijdag 13 april 2018. Poelbosdomein, Laarbeeklaan 110 – 1090 Jette.
WIE KAN IK CONTACTEREN ?
Voor en na de vakantieperiode (administratieve vragen, betalingen, afwezigheden enz.) De dienst
Sport/Kids’ Holidays: 02/423.12.47 en tijdens het vakantieplein (pedagogische vragen, verloren voorwerpen of
kledij enz.)  de coördinatrice: 0490/666.372

2. MIJN KIND


Hoe brengt mijn kind de dag door?
Er worden zowel ter plaatse als elders activiteiten georganiseerd in functie van de
leeftijd gedurende heel de week. Soort activiteiten:
 Bezoek kinderboerderij en brandweerkazerne, Burgerlijk museum,
verkeerspark, enz.
 Sport: zwembad, voetbal, gymnastiek, minigolf, dans, gocarts, enz.
 Animatie: knutselen, theater, tekenen, creatieve spelen, grote spelen,
verhalen met een vertelster, enz.



Wie zorgt er voor de begeleiding?
Gebrevetteerde of ervaren animatoren(trices), bijgestaan door pleinleid(st)ers,
zorgen voor de animatie en begeleiding.



Wat zal mijn kind te eten krijgen?
Het kind moet zijn picknick voor 's middags meebrengen.
Een vieruurtje is voor alle kinderen inbegrepen en wordt opgediend om 15u30. Bij aankomst is er ook melk of
chocolademelk voorzien voor de kinderen tussen 3 en 6 jaar.



Wat moet mijn kind meebrengen?
De kinderen jonger dan 6 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs (kopie) en reservekledij
(verplicht).

3. MIJN KIND BRENGEN EN AFHALEN
De kinderen moeten op dezelfde school afgezet en opgehaald worden.
Opgelet: het is niet mogelijk om van school te veranderen tijdens het vakantieplein.


Wanneer ?
 Uur van opvang in de school: tussen 7u30u en 8u.
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 De staf behoudt zich het recht de kinderen te weigeren die te laat komen.
 Vervoer met de bus naar het Poelbosdomein: VANAF 8 UUR !
 Uur waarop de ouders de kinderen kunnen ophalen in de school: vanaf 16u15 en ten laatste om
17u30.
Opgelet : De toegang tot het Poelbosdomein is VERBODEN voor alle privé voertuigen gedurende de hele duur
van het vakantieplein.

4. AFWEZIGHEID EN TERUGBETALING




De afwezigheden worden gemeld voor 9u bij de dienst Kids' Holidays: 02/423.12.47
Terugbetaling: Enkel op basis van een medisch attest, bezorgd binnen de 2 dagen aan de dienst Kids'
Holidays gelegen op het Gemeentebestuur van Jette (verdieping 2B).
Opmerking: De terugbetalingen gebeuren na het afsluiten van het volledige vakantieplein.

5. HYGIËNE EN GEZONDHEID





Het kind moet zindelijk zijn.
Indien uw kind moet behandeld worden met medicijnen, moet u verplicht deze via de animatoren aan de
directie van het vakantieplein bezorgen samen met een verklarende aantekening van de behandelende
geneesheer.
Er wordt enkel en alleen rekening gehouden met een dieet indien dit door een geneesheer werd
voorgeschreven (het voorschrift bijvoegen).

6. KLEDINGSTUK OF VOORWERP VERLOREN, WAT NU ?


De naam van het kind moet in zijn kledingstukken zijn aangebracht. Verloren voorwerpen en kledij kunnen
enkel afgehaald worden tijdens het vakantieplein tussen 17u en 17u45, Poelbosdomein, Laarbeeklaan 110,
staflokaal : 0490/666.372

7. ZIJN DE KOSTEN AFTREKBAAR BIJ MIJN BELANSTINGSAANGIFTE ?




Ja, er zal omstreeks de maand april van het volgend jaar een fiscaal attest gestuurd worden aan de persoon
die de betaling van het vakantieplein uitvoerde. Het is dus belangrijk dat u ons een eventuele adreswijziging
meldt.
De ouders zijn burgerlijk en financieel aansprakelijk voor eventuele beschadigingen die hun kind zou
aanbrengen in en buiten het vakantieplein.

8. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN


Enkel lichamelijke ongevallen worden gedekt door onze verzekering. Alle andere materiële schade betreffende
uw kind zal niet in aanmerking komen.
De verzekering komt niet tussen voor bvb.:
 Een bril ;
 Tandheelkundige apparatuur ;
 Kledij ;
 Hoorapparaat ;
 Waardevolle voorwerpen ;
 Uurwerk, GSM enz.



Voor de hierboven vermelde lijst zal onze verzekering dus niet tussenkomen. Als u over een BA familiale
beschikt, gelieve contact te nemen met uw verzekering.
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