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PERSONEELSINFO
De vervanging van Jessyca van De Speeldoos van Schakkebroek, die thuis is omwille van zwangerschapsverlof, wordt overgenomen door
Anne.We heten Anne alvast welkom in ons team.
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).
PAASVAKANTIE 8 APRIL TOT 19 APRIL
Inschrijven voor de paasvakantie doe je via het online-systeem.
Kinderen vanaf het eerste leerjaar gaan op de drukke momenten de eerste en de tweede week naar de sporthal en dit van 8.45 tot 16
uur. De kleuters blijven in De Speeldoos zelf.
Kinderen vanaf het eerste leerjaar die na 8.45 uur aankomen, worden door de ouders rechtstreeks naar de sporthal gebracht. Ook
het ophalen voor 16 uur gebeurt daar.
Op beide locaties wordt een zeer gevarieerd activiteitenaanbod georganiseerd zodat kinderen kunnen kiezen en regelmatig kunnen
afwisselen.
Een greep uit het aanbod:
Kleuters:‘Met Maya op reis door het dierenrijk’ (dierenpark Olmenhof, een dier op je snoet, van apendraf tot kikkersprong …) .
Lagere schoolkinderen:‘De wereld rond’ (Airtrack, bowlen, rollend op reis … ), Music Please (muzieknotenparcours, create your own
dance, buikdansen, partytime …).
De concrete planning per dag vind je terug in de opvang en in de sporthal bij het onthaal.
Deelnemen aan de activiteiten van de dienst Jeugd en Sport kan in combinatie met opvang als de activiteiten in Herk-centrum doorgaan.
Je kan rechtstreeks inschrijven bij de dienst Jeugd en/of Sport en kiezen voor opvang in De Speeldoos voor en na de activiteit.
BUITENSPEELDAG 24 APRIL
Kinderen die tijdens de uren van de Buitenspeeldag in de Speeldoos zijn en willen deelnemen aan de buitenspeeldag moeten hiervoor
ingeschreven worden via www.vrijetijherkdestad.be. Je duidt tevens aan of ze voor of na de activiteit opvang nodig hebben in De
Speeldoos.
FIETSEN IN DE RIJ
Probeer te vermijden om kinderen fietsen (steps, inline-skates enz) in de rij mee te laten nemen van en naar school. Zeker op
themadagen van de school waarbij verschillende kinderen deze dingen meesleuren komt de veiligheid in het gedrang. Je kan best op
voorhand de spullen in de school afzetten en ook daar weer ophalen.
SPEELDOOS SCHAKKEBROEK
Wegens verbouwingen in de school van Schakkebroek wordt er tijdelijk een klas geïnstalleerd in de opvang. De klas wordt in de
ruimte van het onthaal opgebouwd. De oudere kinderen kunnen deze ruimte blijven gebruiken tijdens de opvanguren voor huiswerk
en rustig spel. De ruimte voor de kleintjes is tijdelijk naar de andere ruimte verhuisd.
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 .
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 26/03: Speeldoos Schakkebroek
Dinsdag 2/04: Speeldoos Schulen
Dinsdag 23/04: Speeldoos Berbroek
Dinsdag 30/04: 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
EERSTVOLGENDE SCHOOLVRIJE DAGEN
Paasvakantie van 8 tot 19 april.
Tijdens 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.

Boodschappen doen om de plaatselijke markt.

