
 

 

 

Speelplein Biesakker 

Zomer 2020 
Versie voor ouders 

 

In dit draaiboek vind je de praktische organisatie van ons speelplein 

in de zomer van 2020. Door samen deze regels en afspraken te 

volgen, maken we er een fijne zomer van voor iedereen! 
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1. Groepsverdeling 

1.1 Verdeling in bubbels 
Ons speelplein is standaard opgedeeld in 10 groepen met als extra de kleuters.  

Deze zomer zullen we geen kleuterwerking organiseren. De 10 groepen worden verdeeld in 7 bubbels. 

o Bubbel 1: groep 9 

o Bubbel 2: groep 8 

o Bubbel 3: groep 7 

o Bubbel 4: groep 3+6 

o Bubbel 5: groep 2+5 

o Bubbel 6: groep 1+4 

o Bubbel 7: junioren 

Er is een limiet op 45 kinderen per bubbel. 

1.2 Leidingsverdeling 
Elke leiding zal gekoppeld worden aan één bubbel. Het is niet mogelijk om als leiding bij meerdere bubbels te 

staan.  

Uitzonderlijk kan er wel gewisseld worden van bubbel, maar de verdeling van leiding per bubbel moet voor een 

volledige week dezelfde zijn.  

1.3 Speelmomenten 
Elke bubbel kan 3 speelmomenten naar het speelplein komen. Een speelmoment is telkens 3 uur. In de 

voormiddag spelen we van 10 uur tot 13 uur en in de namiddag van 15 uur tot 18 uur. Deze pauze van 2 uur is 

bedoeld om grondig te kunnen opruimen en ontsmetten waar nodig. 

Dit speelrooster hanteren we van 1 juli tot en met 24 juli.  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag 

10 uur – 13 uur 

 Groep 8 Groep 3+6 Groep 2+5 Groep 2+5 

Groep 9 Groep 3+6 Groep 7 Groep 1+4 Groep 1+4 

Namiddag 

15 uur – 18 uur 

 Groep 2+5 Groep 8 Groep 8 Groep 3+6 

Groep 7 Groep 1+4 Groep 9 Groep 9 Groep 7 

Avond 

19 uur – 22 uur 
 Junioren  Junioren  
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Onderstaand rooster is voor de periode van 27 juli tot en met 7 augustus. 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag 

10 uur – 13 uur 

Groep 9 Groep 3+6 Groep 7 Groep 1+4 Groep 1+4 

 Groep 8 Groep 3+6 Groep 2+5 Groep 2+5 

Namiddag 

15 uur – 18 uur 

Groep 7 Groep 1+4 Groep 9 Groep 9 Groep 7 

 Groep 2+5 Groep 8 Groep 8 Groep 3+6 

Avond 

19 uur – 22 uur 
 Junioren  Junioren  

 

1.4 Contactbubbels 
Binnen bubbels moet er geen afstand gehouden worden en geen mondmasker gedragen worden. 

Andere bubbels: 

o Vermijden onderling contact = bubble distancing 

o Houden 1,5 meter afstand wanneer contact echt nodig is 

o Gebruiken mondmaskers als de afstand niet behouden kan worden 

Ouders en andere externen komen niet zomaar in bubbels! De ouders zetten hun kinderen af aan de ingang van 

de zone. Ouders die een verantwoordelijke wensen te spreken wachten aan de ingang van de zone. Tijdens de 

dag kunnen jullie de verantwoordelijke bereiken via de speelplein-gsm (0479/746768). 

! Binnen één week mag een kind niet in meerdere bubbels zitten, dat wilt zeggen dat het niet mogelijk is om 

binnen dezelfde week deel te nemen aan verschillende jeugdinitiatieven.  

Wanneer een kind binnen een week vertrekt op kamp of terugkomt van een kamp, mag het kind in principe ook 

niet meer deelnemen aan ons speelplein in die week.  

2. Ruimtegebruik per bubbel 
De Biesakker zal in 2 zones verdeeld worden. Een rode en een blauwe zone. Elke zone heeft zijn eigen 

speelruimte, fietsenstalling, schaduwplek en sanitair. 
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2.1 Aankomst en vertrek 
Rode zone 

Ingang en uitgang aan Fabiolalaan 

Parking: Sint-Andriesplein (volg de pijlen tot aan de ingang van de zone) 

Blauwe zone 

Ingang en uitgang aan parking Gustaaf Woutersstraat 

Parking: Gustaaf Woutersstraat 

 

➔ Ouders brengen hun kind tot aan de ingang van de zone! Wegens de coronamaatregelen hebben we 

onvoldoende leiding om na elk spelmoment gemachtigd opzichters te voorzien.   

➔ Ouders worden gevraagd om voldoende afstand te houden en een mondmasker te dragen bij het 

brengen en halen van hun kind. 

2.2 Speelruimte 
Het veld wordt in 2 delen verdeeld. (zie plan) 

2.3 Sanitair 
Blauwe zone: toiletten bovenaan 

Rode zone: toiletten beneden 

2.4 Binnenspeelruimte 
Blauwe zone: OD 

Rode zone: een speelruimte beneden 

➔ Alle zones zullen afgebakend worden met hekken en lint. 

2.5 Andere jeugdverenigingen 
Andere jeugdverenigingen gebruiken de in- en uitgang langs de kant van de Sint-Andreasstraat. De 

mannentoiletten bovenaan en onderaan worden voor hen voorzien. 

We vragen hen om voldoende afstand te houden van onze leden. We verdelen ook het afdak in 2 delen zodat zij 

ruimte hebben om te knutselen onder het afdak. 

3. Materiaalgebruik 

3.1 Groot materiaal 
Het groot materiaal wordt na elk spelmoment verzameld op een afgesproken plek. Hier wordt dan al het 

materiaal ontsmet en terug op de juiste plaats gelegd.  
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3.2 Klein materiaal 
Per bubbel wordt een box met klein materiaal voorzien: scharen, stiften, kleurpotloden, … 

4. Praktische organisatie 

4.1 Inschrijvingen 
Inschrijvingen voor de leden gaan open op zaterdag 30 mei om 10 uur. Tegelijk komt de pagina met alle info 

voor ouders op de website. Hier kunnen ze ons draaiboek nalezen (aangepast voor ouders), maatregelen 

ontdekken, …  

Let op! 

De inschrijvingen lopen tot 20 juni. Tot dan garanderen wij voor iedereen een plekje op ons speelplein. Vanaf 20 

juni kan er enkel nog ingeschreven worden in de bubbels waar nog plaats is. 

Belangrijk! 

Een kind mag in dezelfde week niet aan meerdere activiteiten deelnemen. Indien een kind dus aan een 

grabbelpasactiviteit deelneemt, mag hij/zij niet meer naar het speelplein komen die week. Ook wanneer een kind 

of kamp vertrekt of aankomt, mag hij/zij die week niet meer naar het speelplein komen.  

4.2 Inschrijvingsgeld 
Hele zomer: 40 euro 

2 weken: 20 euro 

Junioren: 30 euro 

4.3 T-shirts verkoop 
Omdat we de veiligheid niet kunnen garanderen bij een T-shirt verkoop hebben we besloten om dit jaar geen T-

shirts te verkopen.  

4.4 Kinderen in risicogroepen of zieke kinderen 
Als een lid tot een risicogroep behoort, mag hij/zij meedoen aan de speelpleinzomer mits toestemming van 

ouders, voogd of huisarts. 

Is een kind ziek voor de start van de activiteit (minimaal 5 dagen terugtellen), dan mag het niet meer deelnemen. 

4.5 Noodprocedure 
Wordt er iemand ziek tijdens de activiteit? Dan moet deze naar een plek gebracht worden waar het kind in 

afzondering kan zitten tot het wordt opgehaald. 

Lokaal: polyvalente ruimte bovenaan 

Het kind wordt begeleid door de bubbelverantwoordelijke. 

Bij een vermoeden van besmetting wordt een ziek kind onmiddellijk in quarantaine geplaatst en worden de 

ouders van het desbetreffende kind opgebeld. 
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Bij een positieve test worden de ouders van de bubbel van dit kind persoonlijk op de hoogte gebracht. De ouders 

van andere bubbels zullen een mail ontvangen met daarin meer informatie. 

4.6 Verantwoordelijken 
Per bubbel is er één verantwoordelijke: 

o Groep 9: Aiko 

o Groep 8: Laura  

o Groep 7: Leen 

o Groep 6+3: Tuur + Nelle 

o Groep 5+2: Arne + Stefanie 

o Groep 4+1: Tom 

o Junioren: Stef 

Verantwoordelijken zonder vaste groep: 

o Jasper 

o Bieke 

De bubbelverantwoordelijke is diegene die zorgt voor de aanwezigheden in zijn/haar bubbel en zorgt voor de 

verzorging van kinderen of brengt een ziek kind naar het EHBO-lokaal. 

Elke dag zal er één persoon overkoepelende verantwoordelijke zijn. Deze persoon komt niet bij in de bubbels, 

maar zorgt die dag voor communicatie met ouders, extra poetsbeurten, … 

4.7 Kinderclub 
Er zal deze zomer geen samenwerking met de kinderclub zijn. Dit omdat een kind dan in één week in een bubbel 

op de kinderclub en een bubbel op ons speelplein zit. Hierdoor is de kans op besmetting tussen de bubbels veel 

groter.  

Wij hopen zo de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

5. Veiligheidsmaatregelen 

5.1 Handen wassen 
Elk kind zal zijn/haar handen wassen bij het betreden van de zone. Hiervoor voorzien we zeep en een tuinslang. 

Ook bij toiletbezoek en voor het snackmoment zullen de handen gewassen worden. 

5.2 Communicatie 
o Vlaggen aan de ingang van elke zone met de juiste kleur 

o Pictogrammen ophangen: ingang, uitgang, toiletten, … 

5.3 Mondmasker voor leiding 
Elke leiding krijgt een mondmasker aangeboden. Dit moet hij/zij dragen wanneer het met mensen buiten de 

bubbel in contact komt. Dus bij het brengen en ophalen van de kinderen en bij het voorbereiden of opruimen 

met andere animatoren.  
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Van de leiding wordt verwacht dat ze het mondmasker correct gebruiken.  

https://www.facebook.com/watch/?v=220694196021576 

Enkele aandachtspunten: 

o Mondmasker dagelijks wassen op 60° of 5 minuten in kokend water 

o Zorg dat je het masker niet met de handen aanraakt, enkel de linten 

De leiding zal bij hun mondmasker ook een lijstje met de aandachtspunten krijgen voor het correct gebruik van 

het masker. 

5.4 Hygiëne 
o Handen wassen bij het aankomen op het speelplein en bij het naar huis gaan 

o Vaste handwas-momenten 

o Zeker handen wassen voor het eten (leiding) en voor het snackmoment 

o Geen handdoeken gebruiken, maar papieren doekjes 

5.5 Huisarts 
Sarah Verherstraeten zal ons bijstaan in de organisatie van ons speelplein. Bij haar kunnen we terecht met al onze 

vragen. Zij is ook kokkie op ons kamp. 

https://www.facebook.com/watch/?v=220694196021576

