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BURENDAG KINDEROPVANG DONDERDAG 15 MAART
In het kader van de week van de zorg heeft De Speeldoos de buren uitgenodigd op de Burendag Kinderopvang.Volgende activiteiten
zijn gepland tijdens de avondopvang:
Speeldoos Herk-de-Stad: de oudere kinderen knutselen leuke roosjes en brengen die naar het bejaardentehuis in de buurt.
Ter plaatse tonen ze een ingeoefend dansje aan de bewoners.
Speeldoos Schulen: de opvang wordt omgetoverd tot een beautysalon waar ouders, buren en grootouders verwend zullen
worden. Een hapje en een drankje wordt voorzien.
Speeldoos Donk: de buren en de leerkrachten van de plaatselijke basisschool krijgen van de oudere kinderen een rondleiding en de
opvang biedt een hapje en drankje aan.
Speeldoos Berbroek: de oudste kinderen stellen hun opvang voor en verrassen de bezoekers met een zelfgemaakt ‘koekenzakje’.
Speeldoos Schakkebroek: De uitgenodigde buren versieren samen met de kinderen cup-cakes. De kinderen hebben liedjes
ingestudeerd die ze in koor zullen zingen.
PAASVAKANTIE 3 APRIL TOT EN MET 13 APRIL
Via de gemeentelijke website kan je inschrijven voor de paasvakantie.
Tijdens de paasvakantie voorzien we een leuk aanbod in samenwerking met de dienst Jeugd en de dienst Sport. De kinderen
vanaf het eerste leerjaar gaan op de drukke momenten de eerste week naar de sporthal van 8.45 tot 16 uur. In de tweede week
vertoeven ze in De Markthallen en dit van 8.45 tot 16.30 uur. Kinderen die willen, kunnen meedoen met het paassportkamp fun@
sport (voormiddag, week 1) of het Kinderpaleis (week 2). Daarnaast wordt op beide locaties een zeer gevarieerd activiteitenaanbod
georganiseerd zodat kinderen kunnen kiezen en regelmatig afwisselen.
Kinderen van de lagere school die na 8.45 uur aankomen, worden door de ouders rechtstreeks gebracht naar de
buitenlocaties. Ook het ophalen voor 16 uur (sporthal week 1) of 16.30 uur (De Markthallen week 2) gebeurt daar.
Voor de jongste kinderen (kleuters) worden er in de voormiddag activiteiten in De Speeldoos georganiseerd
Om in te schrijven voor een vakantiedag volg je volgende stappen:
- log in via www.herk-de-stad.be/speeldoosvakantie
- duidt per kind per dag voor- en / of namiddag aan, de gekozen dagen krijgen een vinkje en kleuren groen
- vervolgens klik je op ‘bevestigen’ waarna je het eerste scherm terug ziet met de melding ‘aanvraag is vastgelegd’
- via het startscherm kan je via ‘mijn inschrijvingen’ je inschrijvingen raadplegen
Annuleren voor een vakantiedag kan je op deze manier doen (tot ten laatste 2 werkdagen op voorhand voor 9 uur):
- log in via www.herk-de-stad.be/speeldoosvakantie
- klik op contact rechts boven in de groene balk en kies bij onderwerp ‘ik wil annuleren voor De Speeldoos’
- Vul je naam en e-mail in en noteer als boodschap over welk kind en welke dag het gaat
BUITENSPEELDAG WOENSDAG 18 APIRL VAN 14 tot 17 UUR
Kinderen die tijdens de uren van de Buitenspeeldag in de Speeldoos zijn en willen deelnemen aan de buitenspeeldag moeten
zich hiervoor inschrijven voor 16 april via despeeldoos@herk-de-stad.be. De Speeldoos zorgt dan voor de verplaatsing. De
Speeldoosbegeleiding blijft verantwoordelijk voor je kind op het terrein. Het opvangtarief loopt gewoon door.
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 moet hiervoor vooraf inschrijven via het online systeem. Dit kan vanaf één
maand op voorhand. De andere vakantiedagen blijven op dezelfde manier georganiseerd. De opvang in de kortere vakanties
gaat door in De Speeldoos van Herk-de-Stad. In de zomermaanden wordt de opvang van Schulen extra opengehouden voor
de kinderen van De Speeldoos Schulen, Berbroek en Schakkebroek. De kinderen van de Speeldoos van Donk en Herk-de-Stad
worden in de Speeldoos van Herk-de-Stad opgevangen.
VOLGENDE SCHOOLVRIJE DAGEN
Woensdag 25 april: basisschool Donk: Speeldoos Herk-de-Stad open
Maandag 30 april: alle Herkse basisscholen: 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 13/03: Speeldoos Berbroek
Dinsdag 20/03: Speeldoos Donk
Dinsdag 27/03: Speeldoos Schakkebroek
Dinsdag 17/04: Speeldoos Schulen
Meer info over De Speeldoos vind je op www.herk-de-stad.be/despeeldoos

Krokusvakantie: ‘Musical’

