ZOMERACTIVITEITEN
ZWEMMEN
Beveren:
●
Vanaf 6 jaar
●
10 - 24 juli + 7 - 21 augustus
●
6 euro of 2 speelcheques extra
Kieldrecht:
●
Iedereen mag mee
●
10-12-17-19-24-26 juli
●
3 euro of 1 speelcheque extra

SPECTACTS
OpenSpeelpleinDag
Vrijdag 6 juli (B) en maandag 9 juli (K)
prijs: in de namiddag is het gratis voor iedereen!
leeftijd: voor iedereen én alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s
vooraf inschrijven: niet nodig (ook een kijkje komen nemen is
mogelijk)

VOORAF INSCHRIJVEN
IS NIET NODIG!
Voor een gewone speelpleindag is vooraf inschrijven niet nodig, er
is altijd plaats! Het volstaat bij aankomst op het speelplein langs
het secretariaat te lopen:
’s morgens tussen 8.30 en 9.15 uur (enkel in Beveren)
’s middags tussen 12.45 en 13.15 uur (in Beveren) en tussen
13 en 13.30 uur (in Kieldrecht)
Vóór 8.30 uur gebeurt de inschrijving door de opvangouder (enkel
in Beveren).
Het is wel handig als je ons een ingevulde infofiche bezorgt. Je
vindt ze online op www.speelpleinbartje.net.

Tiener 3-daagse
30 juli - 1 augustus
locatie: domein Puytvoet Sint-Niklaas
prijs: 14 speelcheques of €35
leeftijd: °2004 tot °2006
vooraf inschrijven: tot maandag 23 juli
meer info: tienerdriedaagse@speelpleinbartje.net
Fiesta Europa
Vrijdag 3 augustus
prijs: geen extra bijdrage
leeftijd: iedereen
Oceade
Maandag 13 augustus
Beveren: vertrek om 9 uur, terug om 17.00 uur
prijs: 6 speelcheques of €18 extra
leeftijd: °2004 tot °2008
meenemen: lunchpakket, zwemkledij
vooraf inschrijven: tot donderdag 9 augustus

Kid-Rock
Vrijdag 13 juli (B + K)
Kieldrecht: vertrek om 8.30 uur, terug om 17.30 uur
Beveren: vertrek om 9 uur, terug om 17 uur
prijs: 3 speelcheques of €9 extra
leeftijd: iedereen
meenemen: lunchpakket, evt. regenkledij
vooraf inschrijven: tot woensdag 11 juli

Comics Station
Vrijdag 17 augustus
Beveren: vertrek- en aankomst-info volgt
prijs: 8 speelcheques of €2 extra
leeftijd: °2008 tot °2012
meenemen: lunchpakket
vooraf inschrijven: tot woensdag 15 augustus

Gravensteen + Pretland
Donderdag 20 juli (B + K)
Kieldrecht: vertrek om 8.30 uur, terug om 17.30 uur
Beveren: vertrek om 9 uur, terug om 17 uur
prijs: 3 speelcheques of €9 extra
leeftijd: °2012 tot °2014
meenemen: lunchpakket, evt. regenkledij
vooraf inschrijven: tot dinsdag 18 juli

SLOTSHOW “Winter wonderland”
Ouders zijn welkom op de receptie vanaf 15u30 (zowel B als K)
Kieldrecht: vrijdag 27 juli
Beveren: vrijdag 24 augustus
prijs: geen extra bijdrage
leeftijd: iedereen
vooraf inschrijven:
tot woensdag 26 juli (K)
tot woensdag 22 augustus(B)

FOLDER 2018
SPEELPLEIN BARTJE

OPEN SPEELAANBOD

PRIJZEN

MEER INFO

VOOR

Inschrijving (verzekering, materiaal, begeleiding,
4-uurtje):
Halve dag: 3 euro of 1 speelcheque (in
Beveren en Kieldrecht)
Hele dag: 5 euro of 2 speelcheques (enkel in
Beveren)
Extra te betalen (indien je er gebruik van maakt):
Vooropvang (vanaf 7.30 uur): 3 euro of
1 speelcheque (enkel in Beveren)
Naopvang (tot 17.30 uur): 3 euro of
1 speelcheque (enkel in Beveren)
Drankbonnetjes: 3 euro of 1 speelcheque per
3 bonnetjes
Zwemmen: 6 euro of 2 speelcheques
(Beveren) / 3 euro of 1 speelcheque
(Kieldrecht)
We raden iedereen aan speelcheques te gebruiken.
Ze zijn verkrijgbaar per 10 stuks (25 euro) op het
speelpleinsecretariaat, maar ook op de Jeugddienst
(Togenblik), op de infodienst (gemeentehuis Beveren), in
het gemeentehuis in Kieldrecht (Dorpsstraat 24), OCMW  of
Sociaal Huis.
Alle uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12
jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt automatisch een
attest in het voorjaar van 2019.

Speelplein Bartje achter de schermen:
iedereen welkom
Heb je nog vragen over het speelplein? Of wil je
graag eens kennismaken met het speelplein. Dan ben
je deze zomer elke zondag welkom tussen 14 en 16
uur op het speelplein in Beveren,
en dit van 8 juli tot en met 19 augustus.
Op ons speelplein in Kieldrecht is iedereen elke
maandag van de werking daar welkom tussen 18u30
en 19u30.
We geven je een antwoord op al je vragen!

kleuters: °2012 tot °2014
middengroep: °2008 tot °2012
tieners: °2004 tot °2008

WAAR
In Beveren: Speelgebouw in Floralaan 35A.
In Kieldrecht: Terreinen en lokalen van de gemeentelijke
basisschool De Droomwolk, Molenstraat 58 in Kieldrecht.
De speelterreinen zijn volledig afgebakend en worden
tijdens de werking afgesloten voor de veiligheid.

WANNEER
In Beveren: Maandag 2 juli t.e.m. donderdag 23 augustus
2018, slotshow vrijdag 24 augustus
Let op: Op 15 augustus is er geen speelpleinwerking.
In Kieldrecht: Maandag 9 juli t.e.m. donderdag 26 juli,
slotshow vrijdag 27 juli. In de voormiddag wordt er met ’t
Ballonneke een regeling uitgewerkt voor opvang.

INCLUSIEF
Speelplein Bartje is een particuliere
speelpleinwerking die voor de 44ste zomer
op rij speelplezier biedt aan honderden
Beverse kinderen. Onze enthousiaste ploeg
van vrijwillige animatoren (die tijdens
het schooljaar speelpleincursussen bij de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk volgen)
organiseren elke zomervakantie aantrekkelijke
keuzeactiviteiten voor kinderen van
4 tot 14 jaar.

Wij stellen onze werkingen graag open voor kinderen die
fysiek of mentaal een beetje anders zijn dan de meeste
kinderen. Ben je de ouder van een kind met een beperking
en zou jouw kind ook graag eens komen spelen op
Speelplein Bartje? Laat het ons weten (graag vóór 30 juni)
via inclusie@speelpleinbartje.net. We bekijken dan intern
en samen met jou hoe we jouw kind deze speelkans kunnen
geven!

BEVEREN
VOOROPVANG

7u30 – 8u30

VOORMIDDAG

8u30 – 12u

NAMIDDAG

13u – 16u

NAOPVANG

16u – 17u30

KIELDRECHT

13u – 17u30

CONTACT
Tijdens de speelpleindag zelf:
Speelplein Bartje Beveren
Floralaan 35A, 9120 Beveren
tel. 03 775 03 73
Speelplein Bartje Kieldrecht
Molenstraat 58, 9130 Kieldrecht
tel. 0472 89 68 58
De hele zomer:
Voorzitter van Speelpleinwerking Bartje vzw:
Michiel Bosman
Alfons Van Puymbroecklaan 69, 9120 Melsele
tel. 0499 61 00 81- info@speelpleinbartje.net
Zomercoördinatoren: zomer@speelpleinbartje.net.
Raadpleeg ook onze facebookpagina of website
www.speelpleinbartje.net waar ook tijdens de zomer
allerlei nieuws wordt aangekondigd.

