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SPEELPLEIN KWIK KWAK VZW - INFOBRIEF
WANNEER?
Speelplein Kwik Kwak is actief tijdens de paas- en zomervakantie. Dan bouwen wij de refter van het SintMichielscollege om tot een heus speelparadijs.

VOOR WIE?
Tijdens de zomervakantie zijn alle kinderen tussen 4 (of die dit jaar 4 worden) tot 14 jaar welkom op ons
speelplein.
De kinderen mogen zelf kiezen aan welke activiteiten ze deelnemen. Zij vertoeven in een speelstad waarin ze
zich volledig kunnen laten gaan. Per dagdeel kunnen ze kiezen uit minimum twee verschillende activiteiten die
ingekleed zijn in het thema van de dag.
De kinderen mogen zelf kiezen aan welke activiteiten ze deelnemen. Wij voorzien speciale activiteiten voor de
verschillende leeftijdsgroepen.
Kleuters
(enkel in de zomer)

Lagere school kinderen
ook wel Laki’s genoemd

Kinderen van 4 – 5 jaar.
Zij hebben een apart lokaal om afgezonderd te kunnen spelen van de grote
kinderen. De activiteiten zijn meer afgestemd op hun leefwereld.
Kinderen van 6 – 12 jaar.
Zij vertoeven in een heuse speelstad waarin ze zich volledig kunnen laten gaan.
Per dagdeel kunnen ze kiezen uit minimum twee verschillende activiteiten die
ingekleed zijn in het thema van de dag.

VOP’s
een afkorting voor
‘Very Old Persons’
(enkel in de zomer)

Kinderen die zes jaar zijn of worden dit jaar, horen sinds 2014 bij de lagere
school kinderen i.p.v. bij de kleuters.
kinderen van 12 – 14 jaar.
Het is een tienerwerking verbonden aan ons speelplein. Deze zomer is het
gezien de maatregelen verplicht om deel te nemen aan deze tienerwerking
vanaf het jaar dat kinderen 12 worden.
Tieners kunnen de activiteiten ook volgen op de volgende facebook groep:
http://www.facebook.com/groups/VOPS.kwikkwak/.
Tijdens de paasvakantie is het niet mogelijk om VOP-activiteiten te voorzien
maar de tieners zijn uiteraard wel welkom en we proberen ook hun
paasvakantie onvergetelijk te maken.

HOEVEEL KOST EEN DAG OP KWIK KWAK ?
6,5 euro per dag + 4 euro verzekering voor de hele vakantie. Deze zomer werken we met volledige weken. Een
speelpleinweek kost € 26.
Hiervoor krijgt uw kind een vieruurtje, soep en/of thee, water en natuurlijk een superfijne speelpleindag.
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HOE SCHRIJF IK MIJN KINDEREN IN ?
De inschrijvingen voor de zomervakantie gaan van start op maandag 1 juni en verlopen via onze website. Een
bevestiging wordt per e-mail naar u verzonden als uw inschrijving verwerkt is.
Problemen en/of vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via info@kwikkwak.be of 0478 56 61 86.
Inschrijvingen per e-mail worden niet aanvaard.

HOE ZIET EEN DAG OP KWIK KWAK ERUIT ?
Deze planning kan gezien de omstandigheden licht gewijzigd worden. Meer informatie hieromtrent volgt
later.
08u00

09u30

12u00
12u30
13u15
15u45
16u00

Vanaf dit uur zijn de kinderen welkom op ons speelplein. Ze kunnen spelen op de speelplaats. In
onze grote speelstad kunnen ze lezen, gezelschapsspelletjes spelen, tafeltennissen, snookeren en
nog veel meer. We vragen dat alle kinderen uiterlijk om 09u15 aanwezig zijn.
Het formatielied schalt door de luidsprekers. Alle kinderen verzamelen op de formatieplaats en daar
worden de activiteiten aan hen voorgesteld in een grappig toneeltje. Ze kiezen zelf een activiteit uit
het voorgestelde aanbod.
Etenstijd. Ze krijgen soep, thee, grenadine of water. De kinderen brengen zelf hun lunchpakket mee.
Gelieve dit in een brooddoos te verpakken.
Na het eten kunnen de kinderen weer gaan spelen op de speelplaats of in de speelstad. Ze kunnen
ook deelnemen aan een leuke en originele wedstrijd, elke dag zijn er weer toffe prijzen te winnen.
Weer een formatie! De kinderen hebben opnieuw de keuze uit verschillende, nieuwe activiteiten.
Tijdens dit laatste formatiemoment krijgen de kinderen hun 4-uurtje en worden de winnaars van de
wedstrijd van de dag bekend gemaakt.
Het einde van een leuke en super vermoeiende speelpleindag. Er is nabewaking voorzien tot 18u00.

WAT BRENGT UW KIND (NIET) MEE NAAR HET SPEELPLEIN ?
Meebrengen:
•

Een lunchpakket (met een hart voor natuur, verpakt in een brooddoos)

•

Een jas

•

Eventueel een tussendoortje of een drankje (de kinderen kunnen thee of water krijgen bij het
middageten en krijgen een vieruurtje. Bij warm weer wordt er nog meer water voorzien)

•

Een herbruikbare drinkenbus.

•

Eventueel reservekledij, aangezien bij regen de kleding van de kinderen nat kan worden. (bij warm
weer kunnen er al eens waterspelletjes gespeeld worden)

•

Doe hen niet hun beste kleren aan, wij zijn een speelplein en kleding kan bijgevolg vuil worden.

Niet meebrengen:
•

GSM’s, MP3 spelers, computerspelletjes, zakgeld, nagels, hamers, …

•

Gevaarlijke of dure zaken

•

Verkleedkleren
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ATTESTEN ZIEKENFONDS:
U kan bij ons een attest van een ziekenfonds laten invullen om in aanmerking te komen voor een terugbetaling.
Wij vragen echter met aandrang deze attesten mee te nemen tijdens de speelpleinperioden en af te geven aan
de verantwoordelijken.
Mocht bovenstaande door omstandigheden toch niet gebeurd zijn, kan u ons per uitzondering de documenten
alsnog toezenden vergezeld van een gefrankeerde enveloppe met uw adres, zodat wij u de documenten op een
vlotte manier kunnen terugzenden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT :
Door uw kind in te schrijven verklaart u zich akkoord met het huishoudelijk reglement van Kwik Kwak vzw.
Deze vindt u in bijlage van deze mail.

MEER INFO?
Meer informatie kan u verkrijging via volgende kanalen
•

Telefoneren naar 0478/566.186

•

U kan een brief sturen naar Kwik Kwak VZW, Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat

•

Mailen naar info@kwikkwak.be

•

Of breng een bezoekje aan onze website, www.kwikkwak.be

Hopelijk tot binnenkort,
Jasper Sluyts
Coördinator Kwik Kwak VZW

Jolien Huybrechts
Verantwoordelijke contact ouders

