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in je Bubbel-Buitenspeelstraat!
Jaarlijks lokt de Buitenspeeldag meer dan 300 kinderen naar Sportcomplex
't Kapelleke om zich daar volledig uit te leven. In 2020 hebben we deze
jammer genoeg moeten annuleren.
Daarom steken we de Buitenspeeldag dit jaar in een nieuw jasje.
Maak op 21 april van jouw straat of buurt een buitenspeelstraat!
Op deze manier krijgen kinderen de mogelijkheid om buiten te sporten en
te spelen in hun onmiddellijke woonomgeving en ouders kunnen elkaar in
de buitenlucht ontmoeten voor een babbeltje.
Wanneer je met jouw straat of buurt een buitenspeelstraat aanvraagt
ontvang je een spelpakket met leuk spelmateriaal en speelimpulsen.
En misschien komt er op de dag zelf ook nog een verrassing!
Hoe kan ik een buitenspeelstraat organiseren?
- Zoek een meter/peter die verantwoordelijk wil zijn voor de organisatie van
de buitenspeelstraat. Zij/hij zorgt voor de aanvraag en is de contactpersoon
met de gemeente.
- Vul de aanvraagformulieren in die je kan terugvinden op
www.herenthout.be/buitenspeelstraat en bezorg deze
vóór 21 maart aan de Jeugddienst - Bouwelse Steenweg 8
of via jeugd@herenthout.be.
- Na goedkeuring krijg je het nodige materiaal
om er een speeltastische namiddag van te maken!
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!

Welkom

Zak af naar onze Pretcamionette en beleef een namiddag vol spelplezier!
De PretCamionette zal uitrijden onder de dan geldende coronamaatregelen.
Blijf op de hoogte via www.herenthout.be/pretcamionette.

Speelpleinwerking
Paasvakantie
Snak jij ook al terug naar die leuke speelpleinzomer waarin spelen en
ravotten met jouw vriendjes of vriendinnetjes centraal staat?
Wel, dan hebben we goed nieuws!
In de paasvakantie gaan we al eens proeven van de speelpleinwerking.
Onze (inclusieve) speelpleinwerking is een open vakantieaanbod voor
kinderen van 6 tot 16 jaar (geboortejaar 2005 - 2014).
We werken met een groep vrijwillige, enthousiaste animatoren.
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Praktisch:
- Week 1: dinsdag 6 april tot vrijdag 9 april
- Week 2: maandag 12 april tot vrijdag 16 april
Telkens van 13 uur - 16.30 uur (aanmelden kan vanaf 12.30 uur)
- Onze locatie is Sportcomplex 't Kapelleke, Bergense Steenweg 61.
- Een speelpleindag kost 3 euro. In deze prijs zit een drankje, een snack,
verzekering en massa's speelplezier en wordt achteraf gefactureerd.
- Opgelet: in de paasvakantie is er geen voor- of na opvang voorzien.

Vooraf inschrijven via i-School is verplicht.
Gebruik je i-School voor de eerste keer? Dan moet je je eerst registreren via
www.i-school.be/herenthout/registreren.
Heb je een i-School ID (via Huis van het Kind
of van de vorige speelpleinzomer)?
Ga dan naar www.i-school.be/login.
Voor meer info of hulp kan je terecht bij
de jeugddienst - jeugd@herenthout.be.
De speelpleinwerking zal georganiseerd
worden volgens de dan geldende
coronamaatregelen. Blijf op de hoogte via
www.herenthout.be/speelpleinwerking.

Wij hebben jouw
hulp nodig
Word je dit jaar 16 jaar of ben je ouder? Hou je ervan om te spelen, te
ravotten en kinderen de tijd van hun leven te laten beleven? Ben je sociaal,
creatief en wil je deel uitmaken van een fantastische animatorenploeg?
Dan ben jij de persoon die wij zoeken!
Om al deze activiteiten te organiseren kunnen wij steeds beroep doen op
een ploeg van vrijwilligers die altijd het beste van zichzelf geven. Jij kan
hier ook deel van uitmaken.
Wat moet je doen? Geef jezelf op als vrijwilliger!
Ga naar www.herenthout.be/animator, laat weten waarvoor jij je wil
inzetten en wij contacteren jou.

