Aan alle stoere jongens & toffe meisjes
die zich deze speelpleinzomer ingeschreven hebben…
Allemaal van harte welkom!

Goeiedag één-voor-één & allemaal!

Fijn dat jullie ook dit jaar weer massaal van de partij zijn!
Wij als leiding kijken al vol ongeduld uit naar die 6 spelweken in & rond Jeugdcentrum Biesakker. Spelen,
sporten, knutselen, … Het staat allemaal op ons zomerprogramma.
Wees gerust: onze creativiteit & fantasie zijn nog lang niet op!!!
Om alles een beetje vlot te laten verlopen, volgen nu een paar praktische speelpleinpuntjes. Onthoud deze
goed:
o Het speelplein start dit jaar normaal voor iedereen op donderdag 1 juli. Dit is nog onder
voorbehoud. We weten nog niet of de maatregelen omtrent COVID-19 dit toelaten.
Onze laatste speldag valt op vrijdag 6 augustus.
o Elke speldag verwachten we je met je fiets. Je zet deze in de fietsenstalling van de zone waarin jij
binnenkomt.
o Als je met de auto komt, kunnen jullie parkeren op de voorziene parkings per zone. Alle info
hierrond vind je in ons draaiboek 2021.
o Je speelpleinsjaaltje of je speelplein-T-shirt draag je trouw elke speldag. Zo vormen we één grote
speelpleinfamilie en zien we meteen wie er bij ons hoort.
o Je brengt elke speldag je rugzak mee met een tussendoortje & een drankje, je zwembroek & een
handdoek, & je regenjas. Op een lange speldag, zorg je ook voor boterhammen voor ’s middags.
o GSM’s, tablets, computerspelletjes, messen, rookgerei, … laat je thuis! Deze dingen horen niet thuis
op een speelplein. Het spreekt dan ook voor zich dat ze worden afgenomen.
o Als er’ns een keertje iets anders gepland is dan gewoonlijk (bijvoorbeeld een speelpleinuitstap met
een uitzonderlijk vroeger beginuur of een later einduur of een speldag waarop je verkleed verwacht
wordt), bezorgen we je tijdig een briefje met de nodige informatie.
o Als je om één of andere reden vroeger naar huis toe moet, geef je bij het begin van de
speldag een briefje, dat door je ouders ondertekend werd, aan je leiding. Enkel op deze
manier kunnen we je vroeger dan het normale einduur laten vertrekken.
Het weekschema:
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2 avonden of namiddagen per week, in overleg

Na 6 actieve spelweken, kondigt het kamp zich weeral aan. De groepsindeling van de kinderen blijft gewoon
behouden. We ruilen enkel Jeugdcentrum Biesakker voor een groot, mooi kamphuis in Ellikom, waar we elke
groep voldoende slaap- en speelruimte kunnen geven. Oudste Meisjes, Oudste Jongens & Junioren
vertrekken op 21 augustus. De Gemengde Groepers vertrekken op 23 augustus. Op 28 augustus is er een
bezoekdag voor alle ouders om een kijkje te komen nemen op de kampplaats en hun kinderen af te halen
na een geweldig kamp. Kijk de datums dus zeker goed na! Inschrijven voor de kampen kan ten laatste op
zondag 25 juli. Wie zich inschrijft voor het kamp, schrijft zich eveneens in voor de hele verblijfsperiode.
Kampgangers mogen een brief met kampweetjes verwachten ten laatste 13 augustus.
Oef… Meer dan genoeg geschreven.
Laat de zon nu maar schijnen & de vakantie beginnen,
zodat wij onze speelpleindeuren weer wagenwijd kunnen openzetten!
Laaiend enthousiaste groeten van je leiding &

graag tot speels!
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