
Di t  kan  te le fon isch  op  de

volgende  nummers :

02 /260.12 .69

0473 /54.99 .03

0478 /82.92 .08

tussen  8u.  en  16.30u .  en  op  

27  mei  en  3  jun i  vanaf  18u.  to t

20u .

 

Of  v ia  e -mai l :

p ie reman@gr imbergen .be

 

 

 

 

Tijdens de zomervakantie wordt de

speelpleinwerking op 3 locaties

georganiseerd.

De speelpleinperiode loopt van maandag 5 juli tot

en met vrijdag 20 augustus 2021 

(niet op woensdag 21 juli).

Mozaïek Humbeek

2 bubbels van 50 kinderen

Onder voorbehoud kan dit 1 grote bubbel van 100

kinderen worden.

Charleroyhoeve Grimbergen

1 bubbel van 50 kinderen

 't Villegastje Strombeek-Bever

2 bubbels van 50 kinderen

Onder voorbehoud kan dit 1 grote bubbel van 100

kinderen worden.

Omwille van de gespreide werking is er geen

busdienst.

Inschrijvingen zullen per week gebeuren, niet

met losse dagen. Er zal geen onderverdeling zijn

per leeftijdsgroep. Er kan door de animatoren

gekozen worden om een onderverdeling te maken

tussen kleuters en lagere schoolkinderen voor

bepaalde activiteiten.

We proberen deze zomer voldoende plaatsen te

voorzien voor alle kinderen. Er wordt niet meer

gewerkt met een voorrangsregel voor werkende

ouders.

SPEELPLEIN 
DE PIEREMAN

VRAGEN? 
HULP NODIG BIJ HET

INSCHRIJVEN?

CORONAPROOF
SPEELPLEIN

ZOMER 2021



www.grimbergen.be/speelpleinwerking

--> Hoe deelnemen?

 

Of rechtstreeks:

http://grimbergen.pleinkapitein.be

 

OPGELET!

NIEUW INSCHRIJVINGSPROGRAMMA

Iedereen die wil inschrijven voor het speelplein moet

vooraf een account aanmaken in het nieuw

inschrijvingsprogramma. Het oude programma

(Grabbis) zal niet meer gebruikt worden!

School Mozaïek (2 bubbels)

Nachtegaallaan 5

1851 Grimbergen (Humbeek)

Charleroyhoeve

Lierbaan 16

1850 Grimbergen

School 't Villegastje (2 bubbels)

De Villegas de Clercampstraat 85

1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)

Maak een account aan vóór de inschrijvingen starten.

Probeer vooraf of je kan inloggen met het gekozen e-mailadres

en paswoord. Zo niet, vraag een nieuw paswoord aan.

Hou een digitale foto van je kind en zijn/haar rijksregister-

nummer  bij de hand.

Je kiest eenzelfde bubbel voor jouw volledige gezin.

WAAR?Spelletjes, knutselen, sport, toneel, dansen,

verkleden, feest vieren, ... en zo veel meer!

Animatoren met een opleiding begeleiden al dit

leuks. Omwille van de coronaregels zal er geen

daguitstap zijn en er zal niet gezwommen

worden door de lagere school.

WAT?

Vanaf donderdag  27 mei om 18u. kan iedereen

met een geldig account zijn kinderen inschrijven.  

Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 13 juni of

tot wanneer alle bubbels volzet zijn.

 

Elke weekdag van maandag 5 juli tot en met

vrijdag 20 augustus 2021.

(NIET op woensdag 21 juli 2021!) 

Er zijn activiteiten van 8.30u. tot 16u., bewaking

vanaf 7.30u. en tot 18u.

WANNEER?

VOOR WIE?
Alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs

die in Grimbergen wonen of schoollopen. 

HOEVEEL KOST HET?

*de verlaagde weekprijs is voor éénoudergezinnen en grote

gezinnen (gezin met minstens 3 kinderen onder de 18 jaar)

Cat. A: kinderen waarvan (1 van) de ouders woonachtig zijn

(is) te Grimbergen OF kinderen van personeelsleden van het

lokale bestuur en de gemeentelijke vzw’s

Cat. B: kinderen die in Grimbergen school lopen, maar die 

niet onder 1 van hierboven vermelde categorieën vallen.

   Categorie A        Categorie B

Weekprijs                                   € 35                    € 50   

Verlaagde weekprijs*           € 30                    € 45

Korting van 50% voor houders van

een vrijetijdspas.

INSCHRIJVEN?

ENKELE TIPS

Na de inschrijving en de betaling krijg je een 

e-mail met alle praktische informatie.

i

ZIEKTE
Is jouw kind ziek? Dan is het jouw

verantwoordelijkheid als ouder om jouw kind

niet deel te laten nemen aan de activiteiten. 

In het geval dat er een coronabesmetting heeft

plaatsgevonden, dienen de overheid en de

gemeente meteen verwittigd te worden in functie

van contact tracing. Het inschrijvingsgeld wordt

enkel terugbetaald met een doktersattest of bij

verplichte corona-sluiting van het speelplein

zelf. Bezorg ons het doktersattest vóór 6

september 2021.

WANNEER?

HOE?

PIERKOERIER

NIEU
W!

Handleiding op  www.grimbergen.be/speelpleinwerking

--> Downloads




