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KROKUSVAKANTIE 12/02 – 16/02 / MUSICALVOORSTELLING 14/02
Hou je van zingen, toneelspelen en dansen? Dan kom je tijdens de krokusvakantie helemaal aan je trekken in De Speeldoos want
we werken de hele week rond het thema ‘Musical’.
Voor de kinderen vanaf het eerste leerjaar kon er reeds via de gemeentelijke website ingeschreven worden voor
een musicalkamp. Dit kamp wordt georganiseerd door de Dienst Jeugd en De Speeldoos en gaat door in De Markthallen op
maandag 12 februari en dinsdag 13 februari van 8.30 tot 16.30 uur en op woensdag 14 februari van 13 tot 18 uur. Kinderen tonen
op woensdag hun talenten in een leuke voorstelling van 16.15 tot 18.00 uur. Als je kind ingeschreven is voor de opvang voor en/of
na het kamp (via het speeldoosonlinesysteem) dan wordt hij of zij gebracht naar of afgehaald van het kamp.
Voor kinderen die niet deelnamen aan het musicalkamp en voor de kleuters zijn er in De Speeldoos zelf leuke
activiteiten voorzien rond dit thema. De kleuters leren een dansje en mogen dit woensdag ook tonen op de voorstelling in De
Markthallen. Alle kinderen die in De Speeldoos aanwezig zijn, gaan naar deze voorstelling vanaf 16.15 uur. Het is
leuker voor de kinderen als ze niet afgehaald worden tijdens de voorstelling.
Alle ouders, grootouders en kinderen zijn welkom op deze voorstelling op woensdag 14 februari van 16.15
tot 18 uur. Bevestig even je komst met een mailtje naar despeeldoos@herk-de-stad.be met daarin het aantal
aanwezige volwassenen en kinderen.
Voor ieder ingeschreven kind en volwassene is er een hapje en een drankje voorzien.
Voor vakantiedagen kan je 1 maand op voorhand inschrijven via het online systeem. Hou er rekening mee dat als je wil annuleren
voor een vakantiedag je dit vanaf dit schooljaar twee werkdagen op voorhand voor 9 uur dient te doen.
INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLVRIJE DAGEN VANAF 2018
Vanaf 2018 wordt opvang tijdens alle schoolvrije dagen (de vrije dagen die de scholen zelf kiezen in de loop van het schooljaar)
in De Speeldoos van Herk-de-Stad georganiseerd. Je dient hiervoor op voorhand in te schrijven via het online systeem en dit kan
vanaf 1 maand vooraf. De andere vakantiedagen blijven op dezelfde manier georganiseerd: de kortere vakanties in De Speeldoos
van Herk-de-Stad, in de zomermaanden wordt de opvang van Schulen extra opengehouden voor de kinderen van Schulen,
Berbroek en Schakkebroek.
VOLGENDE SCHOOLVRIJE DAGEN
Woensdag 24 januari: basisschool Berbroek en basisschool Herk centrum: De Speeldoos Herk-de-Stad open.
Vrijdag 26 januari: bassischool Herckerhof: De Speeldoos Herk-de-Stad open.
Woensdag 31 januari: basisschool Schulen en basisschool Donk: Speeldoos Herk-de-Stad open.
Maandag 26 februari: basisschool De Olm: Speeldoos Herk-de-Stad open.
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 kantooruren op Markt 2.
Dinsdag 16/01: Speeldoos Donk
Dinsdag 23/01: Speeldoos Schakkebroek
Dinsdag 30/01: Speeldoos Schulen
Dinsdag 6/02: Speeldoos Berbroek
BEVESTIGING BIJ VOORINSCHRIJVEN
Veel ouders vragen zich af of ze wel een bevestiging hebben gehad als ze inschrijven voor een vakantiedag of schoolvrije dag via
het online-systeem. De bevestiging gebeurt onmiddellijk als je inschrijft: je vinkt de gekozen dag(en) aan en klikt vervolgens op
‘bevestigen’.Vlak daarna krijg je een melding (geen aparte mail) dat de aanvraag is vastgelegd. Als je daarna je inschrijvingen gaat
raadplegen (zie balk rechts) dan kan je zien voor welke activiteit je ingeschreven hebt. Je klikt op de desbetreffende activiteit
(b.v. Krokusvakantie Speeldoos Herk). Als je naar beneden scrolt, zie je een kalender met daarop de dagen/dag dat je kind/
kinderen ingeschreven is /zijn (groen, aangevinkt).
OPENSTAANDE FACTUREN
Als je op dit moment je afrekeningen raadpleegt via het online systeem, dan staan ze, ook al heb je ze reeds betaald, nog op
als onbetaald. Dit komt omdat de synchronisatie van het nieuwe programma met de boekhouding van de gemeente nog niet
volledig afgerond is.Wij doen er alles aan om dit snel in orde te brengen zodat je een juiste stand van zaken krijgt wat betreft
betaalde en niet-betaalde afrekeningen.
WAAR KAN JE TERECHT BIJ VRAGEN
Indien er nog vragen zijn of kan je niet goed overweg met het onlinesysteem dan kan
je terecht bij de de coördinatoren of de kantoormedewerker (013 55 41 81, despeeldoos@herk-de-stad.be)
Meer info over De Speeldoos vind je op www.herk-de-stad.be/despeeldoos

De Sint op bezoek in de Speeldoos

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

