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Hallo, 
 

We zijn blij dat we het speelplein deze zomer door kunnen laten gaan. Spelen is immers 
een recht voor kinderen en jongeren! 
Om dit voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen, gelden er een aantal belangrijke 
richtlijnen. 
 
1. Behoor je tot de risicogroep? 
Je mag deelnemen aan het speelplein mits toestemming van de ouders, voogd of mits 

toestemming van de huisarts.  
 
Toestemming geef je uitdrukkelijk wel of niet via de medische fiche die bij de 
bevestigingsbrief wordt bijgevoegd. 
Wie tot de risicogroep behoort, kan je terugvinden in de bijlage die op 04/06/2020 per mail 
verstuurd werd. 
 

2. Ben je ziek of vertoon je symptomen? 
Deelnemen kan als je min. 5 dagen voor je eerste speeldag niet ziek bent of geen 
symptomen zoals koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus of diarree 
vertoont. Ook je huisgenoten (mama, papa, broers en zussen) moeten in een goede 
gezondheid verkeren. We vragen om hiervoor een verklaring op eer te tekenen. 
 

Is er wel sprake van ziekte of symptomen bij jezelf of huisgenoten, dan kan het speelplein 
voor jou helaas niet doorgaan. 
 
Wie ziek wordt tijdens het speelplein, wordt apart van de groep geplaatst. Ouders zullen 
opgebeld worden om de deelnemer zo snel mogelijk op te halen.  
De ouders van de andere deelnemers worden – uiteraard met respect voor de privacy - 
verwittigd wanneer er een zieke deelnemer vroegtijdig naar huis werd gestuurd.  

 
Bij annulatie omwille van ziekte of symptomen, zullen de dagprijs (inschrijvingsgeld 
€10,10/dag) en de aanwezigheid (registratie personeelspunten RTH, MFC, …) niet 

aangerekend worden.  
 
3. Hygiëne  
We zullen de richtlijnen rond hygiëne zo goed als mogelijk toepassen. 

We zullen de handen regelmatig wassen. Als er thuis een ritueeltje rond is of als dit al op 
een bepaalde manier gekend is, mag je dit voor het speelplein zeker laten weten. 
 
Hoesten gebeurt, waar het kan, het liefst in de elleboog en het niezen in een papieren 
zakdoek. We zijn er ons van bewust dat dit niet voor iedereen goed zal lukken en zullen dit 
als begeleiding voldoende opvolgen. 

 
We hebben er aandacht voor om de binnenruimtes voldoende te verluchten. 



 

Binnen zullen we de werkoppervlaktes ook zo goed mogelijk ontsmetten tussendoor. 

 
4. Activiteiten 
De activiteiten zullen zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats vinden. Als dit niet lukt (o.w.v. 

het slechte weer), zullen de binnenruimtes voldoende verlucht worden. 
Het zwemmen op Monnikenheide kan pas doorgaan als ons zwembad weer open kan. 
Hiervoor volgen we de richtlijnen van de openbare zwembaden, die op dit moment nog 
gesloten zijn. 

 
5. Brengen en halen 
Anders dan de voorbije jaren, zullen we het brengen en ophalen aan de poort of deur laten 
verlopen. Zo vermengen we het contact van de ouders niet met onze deelnemers-bubbel. 
We vragen om als ouder een mondmasker op te zetten bij brengen en halen. Aan de poort 
of deur zal een begeleider jullie opwachten voor informatie overdracht en het onthalen van 

de deelnemers. Gelieve bij het brengen en ophalen de fysieke afstand van 1,5 meter t.o.v. 
andere deelnemers en de begeleiding te bewaren. 
 
Brengen kan nog steeds tussen 9 en 10 uur en ophalen tussen 16 en 17 uur. Wij gaan er 
vanuit dat de spreiding hierdoor ook voldoende groot is. 
Moesten er toch enkele ouders en deelnemers op hetzelfde moment arriveren, gelieve 

voldoende afstand te bewaren van elkaar en er rekening mee te houden dat je eventueel 

even moet wachten. 
 
6. Dragen van mondmasker 
Wij zullen op het speelplein niet vaak een mondmasker dragen.  
Dit zal voorkomen tijdens langdurige contacten zoals verzorging, insmeren, … en bij het 
brengen en ophalen van de deelnemers.  
 

 
De jeugdwerking verwacht dat wij aan contact-tracing doen: het registreren van de 
aanwezigheden en contactgegevens zodat deze door de ‘contactspeurders’ geraadpleegd 
kunnen worden in het geval van een besmetting.  
Wij houden elk speelplein een aanwezigheidsregister bij. Dit zal ook gebruikt worden als 
document wanneer de aanwezigheden opgevraagd worden.  

 
 
Wanneer je inschrijving definitief is, ontvang je een bevestigingsbrief. 

Bij die bevestigingsbrief zullen dit jaar nog enkele bijlagen zitten. We verwachten deze op 
de eerste speeldag van je zoon/dochter ingevuld terug om de speeldag effectief van start 
te kunnen laten gaan.  
 

 
We hopen dat we op ieders verantwoordelijkheid kunnen rekenen om de verspreiding van 
Covid-19 tegen te gaan en het speelplein voor iedereen gezond kunnen laten verlopen! 
Rekenend op jullie begrip en tot binnenkort! 
 
 
Leen Willems,      Johan Vermeeren, 

coördinator speelplein     algemeen directeur  
orthopedagoog 


