Uit in Puurs-Sint-Amands

Veelgestelde vragen vakantieaanbod
Hoeveel bubbels zijn er, en waar?
Speelweken JOC WIJland
 Voor de kleuters voorzien we één bubbel met 67 kinderen in JOC WIJland, negen weken lang.
 Schrijf je 6+ kind eerst in de paarse bubbel in. Daar kunnen 100 kinderen in, negen weken lang. Indien nodig zetten we
de groene bubbel open in de webwinkel.
Speelweken de Nestel
 Vier weken lang kan je kind terecht in de Nestel, zoals vroeger.
Sportweken sporthal Sint-Amands
 Van 1 juli tot 16 juli, drie weken lang Multimove
 Van 2 augustus tot 27 augustus vier weken lang MultiSkillZ en Mix
Sporthal Vrijhals Breendonk
 Van 2 augustus tot 27 augustus vier weken lang Multimove
 Ook 2 weken MultiSkillZ: 1 en 2 juli en 12 tot 16 juli.
 Een aantal weken dans, fitness, JEPPA, Klim-Omni, en Mix gaan ook door in Vrijhals. Check het activiteitenoverzicht
voor de data
Sporthal de Wandeling Liezele
 MultiSkillZ van 5 tot 9 juli
 Acroweek van 26 tot 30 juli
Sporthal van Stepp in Sportpark de Schans Ruisbroek
 Turnweek van 12 tot 16 julien van 23 tot 27 augustus

Welke leeftijdsgroep kies ik voor mijn kind?
In het vakantieaanbod is de zomer een overgangsperiode tussen schooljaren. Dat kan wel eens voor verwarring zorgen als het
op leeftijdsgroepen aan komt. We gebruiken al jaren dezelfde methode.
Een voorbeeld:
 Mijn kind zit in de derde kleuterklas en gaat volgend schooljaar naar het eerste leerjaar. In welke leeftijdsgroep schrijf ik
hem of haar in?

 We beschouwen je kotertje hier als een eerste-leerjaar-kind. Je schrijft dus in voor 6+ (speelweken) of Multi Skillz
(sportweken). Ook al is je kind nog niet jarig geweest en nog geen zes jaar.
 Helaas kunnen we hierop geen uitzonderingen maken. In dit voorbeeld is het dus niet mogelijk om het kind in te
schrijven in de kleutergroep (speelweken) of Multimove (sportweken)

Welke leeftijdsgroepen zijn er?
Voor de speelweken is het eenvoudig. We kiezen voor drie groepen: kleuters, 6+ en tieners (12). Het is mogelijk dat de
leeftijdsfilter niet optimaal werkt. Maak het je gemakkelijk en zoek in de zoekbalk gewoon op trefwoord 'kleuter' of '6+' of
'tiener'.
In geval van de sportweken is het handig om weten:
 Multimove is voor kleuters
 Multi Skillz is voor kinderen van 6 tot 8.
 Mix is voor kinderen van 9 tot 12
Twijfel je? Eens je in de webshop belandt om je in te schrijven, zie je bij elke activiteit het geboortejaar staan. Geen
verwarring meer!

Ik wil annuleren, hoe doe ik dat?
Wil je annuleren? Dan gelden volgende regels:
 Annuleer je voor een week, dus verwijder je je inschrijving en dus claim op een weekplaatsje? Dan schrijf je uit voor 7u
maandagochtend. Dan doe je dat schriftelijk (mail naar vrijetijdsloket@puursam.be)
 Annuleer je losse dagen, maar komt je kind nog tijdens de rest van de speelweek? Dan annuleer je voor 's ochtends 7u
op de geannuleerde speeldag.
Let wel: Je betaalt bij een inschrijving wel nog steeds voor drie dagen, ook al kom je er maar één of twee dagen.
 Je kunt een dag annuleren, maar als je kind op bepaalde opvangmomenten niet komt opdagen, dan is dit een plaatsje
dat voor een ander kind ook bezet blijft. Daarom vragen we om je kind toch minstens drie dagen te laten komen.
 Als je eerder kan uitschrijven: wacht er niet mee! Als de bubbel vol zit kunnen we deze plaats nog aan een ander gezin in
nood geven.
 Doktersattest is ook niet nodig.

Wat zijn de opvanguren?
Je kunt je kind afzetten tussen 8u en 9u en terug komen ophalen tussen 16.30u en 17.30u. Gelieve deze uren te respecteren.
Vroeger ophalen kan niet.

Zijn er sluitingsdagen tijdens de noodopvang?
Ja, er is geen opvang op 21 juli 2021.

Mijn kind komt niet de hele week, wat nu?

Wil je jouw kind maar enkele dagen brengen? Dat kan. Bij de inschrijving duid je meteen de dagen aan waarop je opvang
nodig hebt. Per week moet je kind wel minstens 3 dagen komen. Heb je maar voor 1 of 2 dagen opvang nodig? Bekijk dan even
of je geen andere oplossing hebt.
Zijn of haar plaatsje blijft wel bezet en wordt niet ingenomen door iemand anders. Zo blijft de bubbel onveranderd en bestaat
die de hele week uit dezelfde kinderen en begeleiding.

Wat met de Grabbelpas-activiteiten/daguitstappen?
Deze zomer organiseren we weer uitstappen. Yes! Maar: dat blijkt niet zo simpel als het lijkt. We leggen het even uit voor je.
Je kunt je kinderen niet inschrijven voor Grabbelpas-activiteiten. We nemen extra toffe activiteiten op in het dagprogramma
van de speelweken. Een mooi extraatje voor de kinderen, zonder meerprijs voor jou!

Wat met voor- en naopvang?
Er is geen voor- en naopvang voorzien. De kinderen kunnen dus blijven van 8u tot 17.30u op de ingeschreven weeklocatie. Zo
blijven de kinderen de hele dag in de bubbel bij dezelfde begeleiders. Dat is extra veilig voor de kinderen en onze
medewerkers en vrijwilligers.

Welke (hygiëne)maatregelen nemen jullie?
 Onze coronacoördinator is hét aanspreekpunt en volgt alles tot in de puntjes op.
 Voor we je kind toelaten, nemen we de temperatuur op met een contactloze thermometer.
 In JOC WIJland brengen we drie bubbels tegelijk onder. Daarom bouwen we daar een extra tentconstructie (een stevige
hal met vaste vloer) en hebben we extra ruimte.
 In JOC WIJland worden extra sanitaire voorzieningen geplaatst om de bubbels gescheiden te houden.
 In de sporthallen zit telkens 1 bubbel.
 Wanneer spel- of sportmateriaal tussen de verschillende bubbels reist, wordt het steeds gereinigd.
 We voorzien telkens een aparte in- en uitgang per bubbel. Zo blijven ze goed gescheiden.
 We verluchten de binnenruimte voldoende. Waar het kan, organiseren we onze activiteiten buiten.
 We starten een routine voor alle kinderen: voor en na elke activiteit én voor en na het eten wast iedereen zijn handen.
 Verder volgen wij de hygiëneregels van Kind en Gezin, van VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) en van de Ambrassade.

Zijn er buiten ons vakantieaanbod nog opvangmogelijkheden?
Neem een kijkje bij het aanbod van Ferm, Onder de Eiken en El Circo Fiasco.

