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PERSONEELSINFO
De Speeldoos is regelmatig op zoek naar personeel om vervangingen te doen. Moest je zelf (of iemand uit je familie- of kennissenkring)
over de nodige attesten/diploma’s beschikken en op zoek zijn naar een tijdelijke deeltijdse job neem dan gerust contact op met ons
(despeeldoos@herk-de-stad.be of 0473 23 60 15). De juiste diplomavereisten voor een begeleidster in de buitenschoolse opvang vind
je terug op de website van Kind & Gezin (zie sector schoolgaande kinderen, regelgeving, erkenning en attesten van toezicht).
KROKUSVAKANTIE 4 MAART TOT 8 MAART
Tijdens de krokusvakantie is De Speeldoos van Herk-de-Stad open. In de voor- en namiddag zullen er activiteiten aangeboden worden
voor groot of klein en dit in het thema ‘Koning Zee-bra op zoek naar de zee’. De begeleidsters van De Speeldoos van Schulen nemen
de voorbereiding op zich. Een greep uit het aanbod: trolle bolle, eco percussie, glitterschelpen, niezen wiezen snottebiezen, magische
vertellingen, … .
Inschrijven kan via het online systeem.Annuleren kan tot 2 werkdagen op voorhand voor 9 uur en dit per mail of via het online-systeem.
Naast het aanbod in de kinderopvang lopen tijdens de Krokusvakantie enkele leuke kampen / activiteiten bij de Dienst Sport en de
Dienst Jeugd. Bekijk zeker het volledige aanbod op de gemeentelijke website.
INSCHRIJVEN SPORT EN JEUGDKAMPEN IN COMBINATIE MET OPVANG IN DE SPEELDOOS
Vanaf nu kan je via het online systeem inschrijven voor een jeugd of sportkamp en al onmiddellijk aanduiden of je voor en/of na het
kamp opvang in De Speeldoos nodig hebt. Je hoeft dan niet nog eens apart in te schrijven in De Speeldoos voor die dagen.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de kleuterworkshops van de dienst jeugd.
Het volledige aanbod op www.herk-de-stad.be/vrijetijds-envakantieaanbod.
MEDICATIE IN DE SPEELDOOS
In de opvang wordt in principe geen medicatie toegediend aan kinderen uitgezonderd een koortswerend middel als ouders niet
bereikbaar zijn en er toestemming is gegeven via het online-systeem. Voor medicatie die niet thuis kan gegeven worden dient een
doktersattest (of een kopie) te worden voorgelegd. De medicatie wordt samen met het doktersattest (of een kopie) afgegeven aan
de begeleiding.
AFSPRAKEN ROND AFHAALREGELING EN VERPLAATSINGEN VAN EN NAAR DE SCHOOL
Kinderen uit de rij van de school naar de opvang ophalen is niet toegelaten. De begeleidsters zijn tijdens de verplaatsingen niet in de
mogelijkheid om vlot informatie door te geven of te krijgen. Zij moeten zich ten volle kunnen concentreren op de groep kinderen
die ze door het drukke verkeer heen begeleiden. Kinderen kunnen bij het zien van hun mama of papa de rij verlaten en de straat
op lopen. Als je niet tijdig aan de school kan geraken dan raden we je aan om te parkeren bij de Speeldozen zelf, uit het zicht van de
aankomende rij. Je haalt je kind af in de locatie en wacht tot de kinderen in de opvang zijn en de begeleidsters de registratie kunnen
afronden.
Kinderen kunnen enkel en alleen opgehaald worden door derden wanneer die vermeld staan op de online-registratiegegevens (zie
vraag ivm afhaalpersonen). Deze personen kunnen steeds door de ouder(s) zelf worden gewijzigd via de online toepassing.
Uitzonderlijk kunnen kinderen worden meegegeven met een derde (bv. verjaardagsfeestje, sportkamp…) op voorwaarde dat er
door de ouder(s) op voorhand een toestemming (per mail) wordt bezorgd aan de opvanglocatie.
Indien er een gerechtelijke maatregel geldt i.v.m. de uitoefening van het ouderlijk gezag, waardoor het kind inwoont bij één van de
ouders of deels verblijft bij ieder van de ouders (omgangsrecht of co-ouderschap), dienen de betrokken ouders of minstens één van
hen een afschrift van de geldende gerechtelijk maatregel aan de coördinator over te maken. De opvang zal het kind of kinderen in
kwestie dan enkel meegeven aan de ouder bij wie het kind zijn domicilie heeft of aan de ouder die op dat ogenblik het kind onder
zijn/haar toezicht heeft in het kader van co-ouderschap of de geldende omgangsregeling. Deze regeling wordt eveneens door de
ouders opgenomen in de online-vragenlijsten.
PAMPERBOXEN IN DE SPEELDOZEN
Indien je baby, peuter of kleuter overschakelt naar een groter maatje van pampers of wanneer hij /zij uit de pampers is, kan je je
overschotten deponeren in één van de pamperboxen in onze Speeldozen. Je vindt de boxen in elke Speeldoos bij het onthaal.Wij
zorgen via het Huis van het Kind Herk-de-Stad dat ze terecht komen bij plaatselijke gezinnen die het minder goed hebben.
Info: huisvanhetkind@herk-de-stad.be.
EERSTVOLGENDE SCHOOLVRIJE DAGEN
Woensdag 20/03: Schoolvrije dag alle Herkse scholen: speeldoos Herk-de-Stad open.
Tijdens alle schoolvrije dagen wordt de opvang georganiseerd in De Speeldoos Herk-de-Stad. Inschrijven kan via het
online-systeem.Vanaf 1 maand voor een activiteit (opvangdag) kan je inschrijven.
Meer info over De Speeldoos vind je op www.herk-de-stad.be/despeeldoos.

In de Speeldoos worden er iedere woensdagnamiddag geleide activiteiten aangeboden. Kinderen kunnen kiezen of ze hier al dan
niet aan meedoen en worden betrokken in de opmaak van de planning. In al de opvangen hangt de planning uit.

BEREIK COÖRDINATOR
Elke donderdagavond van 16 tot 17.30 uur in De Speeldoos van Herk-de-Stad en elke dinsdagavond van 16 tot 17.30 uur
in één van de andere Speeldozen. Daarnaast tijdens onze kantooruren op Markt 2. Op maandagavond is de coördinator
aanwezig op kantoor tot 18.30 uur.
Dinsdag 19/02: Speeldoos Schakkebroek
Dinsdag 26/02: Speeldoos Schulen
Dinsdag 12/03: Speeldoos Berbroek
Dinsdag 19/03: Speeldoos Donk
Openingsuren Kantoor (Markt 2):
Maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur
Dinsdag tot donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
Vrijdag van 9 tot 12 uur

