
Beste ouders en kinderen  

Jammer genoeg heerst er nog veel onzekerheid over aankomende zomer. 

Hierdoor zal onze werking verlopen zoals in de zomer van 2020. 

 

De speelpleinweek: 

Omdat wij met bubbels van 50 personen moeten werken zullen we week 

inschrijvingen gebruiken in plaats van dag inschrijvingen. Bij het inschrijven 

moet er voor de volledige week betaald worden (10 euro). Je kind is dan 

ingeschreven van maandag tot en met vrijdag. Door de omstandigheden kunnen 

wij jammer genoeg enkel bij ziekte en vertoon van doktersbriefje een 

(gedeeltelijke) terugbetaling voorzien.  

De speelpleinweken: 

 5 juli t.e.m. 9 juli 

12 juli t.e.m. 16 juli 

19 juli t.e.m. 23 juli (Wij sluiten op 21 juli.)  

26 juli t.e.m. 30 juli 

2 augustus t.e.m. 6 augustus  

9 augustus t.e.m. 13 augustus   

Inschrijven: 

Er wordt dit jaar gewerkt met weekinschrijvingen, vanaf 9 juli tot en met 6 

augustus is er elke vrijdag om 17 uur de mogelijkheid waarop je jouw kind kan 

inschrijven voor één of meerdere weken. Op de onderstaande data zal er iemand 

aanwezig zijn bij onze lokalen (Sint-Jozefsstraat 4, 3520 Zonhoven). Wij vragen 

jullie om dan het inschrijvingsgeld voor deze weken mee te nemen en een 

ingevulde medische fiche. 

Data inschrijvingen: 

Vrijdag 9 juli om 17u 

Vrijdag 16 juli om 17u 

Vrijdag 23 juli om 17u 

Vrijdag 30 juli om 17u 

Vrijdag 6 augustus om 17u 

 

 



Vertrek/aankomst: 

Het plein begint om 13u en eindigt om 17u. 

Wij willen aan de ouders vragen om het speelplein terrein niet te betreden. Wij 
begrijpen dat het voor kleuters en 7-8jarige iets moeilijker is om mama of papa 
te laten gaan. Daarom vragen we om een mondmasker te dragen als u toch op 

het terrein zou moeten zijn. 

Het zal dit jaar ook niet mogelijk zijn om een beetje later te komen of vroeger te 

vertrekken. Aangezien de ouders in dit geval ons speelplein zouden moeten 

betreden. 

 

Extra informatie: 

Dit jaar hebben we noodgedwongen onze uitstapjes moeten afzeggen. Bokrijk en 

zwemmen gaan dus jammer genoeg niet door. 

We vragen dat als je kind ziek is, het dan beter thuis blijft. 

Om de kans op besmetting verlagen gaan we ook dit jaar geen 

tussendoortje en drank uitdelen. Hierdoor daalt de prijs van 15 euro per 

week naar 10 euro. 

 

Wij bedanken iedereen nu alvast voor zijn begrip en we hopen dat we van deze 

“speciale” zomer toch nog een toffe speelzomer kunnen maken.  

 

 

Met vriendelijk groeten 

Het team van speelplein T’Ha-We’tje  


