
Inleiding 
De zomer van 2021 zal nog steeds geen gewone 
speelpleinzomer zijn. We hebben dan wel groen 
licht gekregen van de Veiligheidsraad, zomaar onze 
deuren opengooien mogen we niet. Het maximaal 
aantal mensen per contactbubbel hangt af van de 
evolutie van de coronacijfers. Dat maximum geldt 
de hele week. Dat wil zeggen dat kinderen die 2 
dagen zouden komen ook op de andere 3 dagen 
blijven meetellen voor dat weektotaal. Daarom 
ziet ook deze zomer eruit als een coronazomer en 
kunnen losse inschrijvingen nog steeds niet.

Waar spelen we? 
Er zijn 2 locaties waar we speelplein organiseren:

1
Kinderen vanaf 5 tot en met 12 jaar:
Speelplein, Ballaarweg 1a

2.
Tieners:
Gidsenlokaal: Constant Verhulststraat 26

Geboortejaren
2016-2015-2014-2013

Geboortejaren
2012-2011-2010-2009Leeftijden:

GEBOORTEJAREN 2006 TOT 2016

Kinderen kunnen vanaf het jaar dat ze 5 worden 
inschrijven bij het speelplein.
Jongeren die reeds een jaar in het secundair 
onderwijs zaten schrijven in op de Tienerlocatie.

BubbelPaars

Wanneer spelen we? 
Elke weekdag van 5 juli tot en met 27 augustus
! Op woensdag 21 juli is het speelplein gesloten
 • Kinderen kunnen gebracht worden tussen 
  8.30 en 9.30 uur
 • Kinderen worden afgehaald tussen 16 en 
  17 uur.
 • Voor- en naopvang: deze zomer kunnen 
  kinderen niet voor of na het speelplein naar 
  BKO Roefels gebracht worden. Er is wel voor- 
  en naopvang op het speelplein zelf: vanaf 7 
  tot 18 uur is er toezicht voorzien. Let wel, 
  gebruik dit enkel als opvang. Er zullen geen 
  activiteiten door de animatoren voorzien 
  worden voor 9.30 uur en na 16 uur.

Inschrijven?
 • Dit jaar schrijf je sowieso per week in. Ook al kom je niet elke dag.
 • Je kan alleen online inschrijven. Op ons speelplein is geen contant geld 
  aanwezig.
 • Het is niet mogelijk om maar een halve dag te komen.
 • We laten de mogelijkheid om in te schrijven lang genoeg open zodat je – 
  als er nog plaats is – op maandagochtend nog kan beslissen om te komen.
 • Later in de week nog komen kan ook, maar je betaalt altijd voor een hele 
  week en altijd via de webshop.
 • We moeten werken met weekbubbels, wat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal 
  kinderen per week mogen komen.  Een kind dat 1 dag komt, telt mee voor alle dagen van de 
  week. Daarom vragen we om vooral per week te komen.

Inschrijven doe je online via : www.berlaar.be/speelplein-kriebels

 1. Iedereen moet via de webshop een gezinsaccount aanmaken. Als ouder log je in en maak je 
  jouw gezinsaccount compleet door je kinderen aan dat account te koppelen via ‘relatie 
  toevoegen’.
2. Je kan je kind via ‘activiteiten’ inschrijven per week.

Op woensdag 2 juni om 9 uur worden de verschillende speelpleinweken op de website opengezet 
voor inschrijvingen.

Meenemen naar het speelplein
 • Tussendoortje
 • Lunchpakket
 • Gevulde drinkbus
 • Soepbeker

Wij voorzien:
 • soep ’s middags,
 • kraantjeswater gedurende de hele dag,
 • fruit als vieruurtje. Vrijdag is het feest, 

  dan kan er al eens een ander vieruurtje 

  voorzien worden.

Wat doe je aan? 
Kinderen die spelen kunnen daardoor vuil 

worden, maar dat is niet noodzakelijk. Toch 

doe je best speelkledij aan die aangepast is 

aan het weer. Bij regen is dat regenkledij, bij 

zon voorzie je best een hoofddeksel. Op een 

zonnige dag smeer je je in met zonnecrème 

voordat je naar het speelplein komt.



Week per week...
minder kans dat de coronadomino valt
De aanbevelingen van de Veiligheidsraad raden af om verschillende soorten animatie/opvang in eenzelfde 
week te mixen. Het is dus bijvoorbeeld niet verstandig dat je kind op maandag en dinsdag op het speelplein 
komt spelen, op woensdag naar BKO Roefels gaat en op donderdag op kamp vertrekt.
De zomer van 2021 staat in het teken van vooruit plannen. 
Een besmetting zet telkens een domino-effect in gang en heeft gevolgen voor de contacten tot 2 dagen 
voordien. Daarom vragen we om 2 dagen (meestal het weekend) als buffer te gebruiken tussen de 
opvangmogelijkheden.

Samen spelen?
De kinderen van 5 tot en met 12 jaar spelen op het 
speelplein per leeftijd. Je schrijft je kind daarom in 
in bubbel geel (Geboortejaren 2016-2015-2014-
2013) of paars (Geboortejaren 2012-2011-2010-
2009).
Als je wil dat de kinderen van jouw gezin in dezelfde 
bubbel spelen, vermeld je dat bij de inschrijving. 
Tieners krijgen sowieso hun eigen bubbel omdat 
de voorschriften voor hen strenger zijn dan voor 
de lagereschoolkinderen.   

Prijs 
Voor een week speelplein betaal je het volledige bedrag, ongeacht hoeveel dagen je kind die week naar 
het speelplein komt. De prijs voor een speelpleinweek is gelijk aan de prijs van vier speelpleindagen. Niet-
Berlaarnaren betalen meer dan kinderen uit Berlaar.

Kinderen uit 
Berlaar

Kinderen
buiten
Berlaar

5-dagenweek € 16 € 24

4-dagenweek
(dit geldt enkel in de 

week van 21 juli)
€ 12 € 18

De dagprijs wordt enkel terugbetaald (na de zomervakantie) in geval van onmiddellijk gemelde ziekte, of 
als je kind moet thuisblijven doordat het in contact kwam met een besmet persoon (zie ook verder).
Er worden dit jaar geen betalende uitstappen voorzien. 

Belangrijk 
De Sociale Dienst van het lokaal bestuur ontvangt 
subsidies waarmee ze gezinnen met financiële 
moeilijkheden kunnen ondersteunen in de kosten 
voor bijvoorbeeld vakantieopvang. Je hoeft nog 
niet gekend te zijn bij het OCMW om hiervoor 
in aanmerking te komen. Ook als je het tijdelijk 
financieel moeilijk hebt kunnen zij je helpen. Na 
een sociaal en financieel onderzoek kunnen ze 
bepalen of je in aanmerking komt en een aantal 
dagen op het speelplein betalen.  

Meer info: Sociale Dienst, Zomerstraat 22 in 
Berlaar, 03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be. 

FOTO’S
en andere
persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens van de deelnemers 
en animatoren worden enkel in functie van de 
werking van de dienst Vrije Tijd gebruikt. Bij de 
registratie van elk kind kan de ouder aanduiden 
of er beeldmateriaal van zijn/haar kind mag 
genomen worden. Dit beeldmateriaal kan mogelijk 
gebruikt worden voor publiciteit via één van de 
gemeentelijke kanalen en zal maximum vijf jaar 
bijgehouden worden. De speelpleinwerking volgt 
de privacyverklaring van de gemeente die op de 
website www.berlaar.be staat.  

De strenge noodplannen bij een (potentiële) ziekte en contact met eventuele besmetting zijn de enige 
manier om jeugdactiviteiten te kunnen organiseren deze zomer. Daar zullen we ons dus allemaal strikt aan 
moeten houden. We hopen op jullie begrip, jullie medewerking en jullie eigen behoedzaamheid. 
Bij een ziekteverschijnsel in de laatste 3 dagen, al dan niet coronagerelateerd, kom je dus niet naar het 
speelplein! 

Ouders, grootouders, tantes, nonkels,...
(Groot)ouders komen zo weinig mogelijk binnen op de speelpleinlocatie.   
Ter plekke zal je gevraagd worden een mondmasker te dragen en aan te schuiven met de nodige afstand.   
Bij aankomst op elke locatie dien je je handen te ontsmetten en elke aanmeldbalie krijgt een plexiglas  
Ook bij het afhalen van de kinderen blijf je in de daarvoor bestemde zone. Een mix van volwassenen en 
kinderen kan deze zomer niet op de speelpleinlocaties. 

V.U.: Lokaal bestuur Berlaar
Markt 1, 2590 Berlaar

Meer info
vrijetijd@berlaar.be - 0490 422 821
Pleinleiding: 0478 04 62 40

Ziekte 
Als lokaal bestuur moeten we ons, net als iedereen, 
houden aan de richtlijnen van de federale overheid. 
We leveren grote inspanningen om toch zoveel 
mogelijk kinderen een fijne speelpleinzomer te 
bezorgen en hopen dat iedereen zich begripvol 
opstelt in wat helaas een vervelende nieuwe 
realiteit is. Besef daarom zeker dat: 
 • er deze zomer helaas kinderen ziek zullen 
  worden.
 • er deze zomer kinderen naar huis zullen 
  moeten gaan, omdat er bijvoorbeeld een 
  mogelijke besmetting is, maar die zelf geen 
  COVID hebben.
 • er deze zomer kinderen en jongeren zullen 
  zijn die geen COVID hebben, maar wel 
  symptomen vertonen en daardoor geen plek 
  hebben op een activiteit, kamp of vakantie.


