Mijn kind gaat naar de
speelpleinwerking.

Vooraf

De speelpleinwerking gaat door, maar wordt opgesplitst in 5
bubbels. (3 in Harelbeke, 2 in Bavikhove) Deze verschillende
bubbels hebben geen contact met elkaar.

Er moet op voorhand ingeschreven worden. Dit gebeurt per
week. Tijdens die week hoef je dan niet de hele week te komen;
maar via de inschrijving geef je aan dat je kind in die week zal
komen. Alle nodige gegevens die we in functie van tracing
nodig hebben, worden ook ingevuld.

Per week laat de Jeugddienst weten in welke bubbel je kind zit
en waar deze bubbel zich bevindt. Je kan je kind enkel in deze
bubbel inschrijven de dag zelf!

Mijn kind is ingeschreven in
een UiT-Kajuit kamp
Alle UiT-Kajuit kampen gaan door. Elk kamp is een aparte bubbel
en heeft dus geen contact met de andere kampen.

Je moet nog een formuliertje invullen met een aantal gegevens
die we nodig hebben in functie van tracing. Je wordt hiervoor
gecontacteerd door de Jeugddienst.

Alle voorziene locaties blijven behouden. Vanuit de jeugddienst
krijg je per kamp door welke ingang er moet gebruikt worden.

We vragen uitdrukkelijk om de regel ‘één week, één bubbel’ nauwgezet op te volgen: als uw kind in een week naar de vakantiewerking komt,
kan het diezelfde week niet aan een andere vorm van aanbod deelnemen.

Het onthaal van de kinderen gebeurt op elke locatie buiten:
• Wacht buiten met voldoende afstand van andere ouders en kinderen.
• Meld je kind aan bij de begeleider die aan de deur van de locatie staat. Hou voldoende afstand van de begeleider.
• Eens je kind is aangemeld, gaat het naar binnen en ontsmet zijn handen. Als ouder ga je niet mee naar binnen.
• Eens in de eigen bubbel, hoeven de kinderen geen afstand meer te houden van elkaar en kunnen ze onbezorgd spelen.

Tijdens de vakantiewerking

Is je kind ziek? Vertoont het symptomen?
Dan kan het kind NIET naar de vakantiewerking komen!

De begeleider noteert telkens de aanwezigheid van je kind per
halve dag; zodat de factuur nadien correct is.

Gaf je het UiTPAS-nummer van je kind door in het formuliertje?
Dan worden de UiTPAS – punten nadien toegekend.

Gaf je het UiTPAS-nummer van je kind door bij de inschrijving?
Dan worden ook de UiTPAS – punten nadien toegekend.
We voorzien leuke activiteiten in het thema op de locatie zelf.
Net als normaal worden er leuke spelletjes gespeeld op de
locatie zelf.
Uitstappen en zwemmen gaan niet door.

Uitstappen gaan niet door. (er wordt € 25 inschrijvingsgeld
teruggestort ter compensatie hiervoor)
Workshops door externe lesgevers gaan wel door, maar deze
lesgevers dragen gedurende de workshop een mondmasker.

Wordt uw kind ziek tijdens de vakantiewerking?
Dan wordt het afgezonderd. U wordt opgebeld om uw kind zo snel mogelijk op te halen.

Ophalen van de kinderen gebeurt opnieuw buiten. U komt het gebouw hiervoor niet binnen.

Nadien

Een begeleider zal hiervoor buiten staan. Gelieve voldoende afstand te houden van de begeleider.

Wordt uw kind of iemand anders in het gezin na de vakantiewerking positief getest op Covid-19?
Verwittig dan zo snel mogelijk de Jeugddienst. (056 / 733 480 – jeugd@harelbeke.be)

