
Speelplein Jakkedoe
INFOBROCHURE

Een veilige plaats voor kinderen
om te groeien, ontdekken en nieuwsgierig te zijn.

ZOMERVAKANTIE 2020
WOENSDAG 1 JULI - VRIJDAG 31 JULI

MAANDAG 10 AUGUSTUS - VRIJDAG 28 AUGUSTUS

Jeugddienst Lendelede
0478 915 119

jeugddienst@lendelede.be



Beste ouders en kinderen
 

Het einde van het schooljaar is aangebroken; en wat een schooljaar!
Jullie zijn zeker en vast toe aan een toffe, speelse en avontuurlijke
zomervakantie. Speelpleinwerking Jakkedoe is er ook dit jaar helemaal
klaar voor om alle kinderen vanaf het peuterklasje tot en met het 2de
middelbaar een onvergetelijke zomervakantie te bieden. Dit jaar
moeten we ons een beetje aanpassen, maar we staan klaar voor jullie!
Samen met een enthousiast animatorenteam zullen we talrijke leuke
activiteiten beleven. 
 
In deze infobundel kan je alle informatie vinden over Jakkedoe.
Mochten er na het lezen toch nog enkele vragen zijn, aarzel dan niet
om contact op te nemen met de jeugddienst. 

Jakkedoe leren kennen

De jeugddienst
Hilde Verhamme



alle kinderen zijn naar huis; animatoren bereiden de
volgende dag voor

Een dag op het speelplein?

kinderen kunnen terecht op Jakkedoe  
vrij spel
verzamelmoment, drankje, koekje, 
voorstelling en spelactiviteiten

inschrijving voor kinderen die in de 
namiddag aankomen - vrij spel

14:00 verzamelmoment, stukje fruit,  
voorstelling en spelactiviteiten

Per halve dag: 3 euro
Blijven over de middag: 2 euro extra
Een volledige dag kost dus 8 euro
Betalingen voor de gewone
speelpleindagen verlopen via
factuur achteraf. 
Jonger dan 12? Je kunt het fiscaal
attest downloaden via de webshop.
Vergeet de mutualiteits-
tussenkomst niet! 

16:30 einde activiteit; ouders kunnen hun kinderen ophalen

17:30

vanaf 7:30

9:00

11:45 middagpauze

13:00

Tarieven



Wat is het speelplein?

E
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ichtbij huis lachen, gieren en brullen

pbouwen van ijzersterke vriendschappen

en herinnering om nooit te vergeten

J
A
K
K
E
D
O
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Planning juli en augustus

woensdag 1 juli - vrijdag 3 juli

maandag 6 juli - vrijdag 10 juli

maandag 13 juli - vrijdag 17 juli

maandag 20 juli - vrijdag 24 juli

maandag 27 juli - vrijdag 31 juli

Thema: dieren

Thema: seizoenen

Thema: reis rond de wereld

Thema: sporten

Thema: beroepen

maandag 10 augustus - vrijdag 14 augustus

Thema:  feesten

maandag 17 augustus - vrijdag 21 augustus

Thema: Disney

maandag 24 augustus - vrijdag 28 augustus

Thema: muziek en dans



Groepsindeling
Groep 1: °2016-2017
Groep 2: °2015
Groep 3: °2014
Groep 4: °2012-2013
 

Goed om te weten

Vooraf inschrijven MOET en kan tot de avond voordien (19u) volgens de
procedure in bijlage. Dit tot maximum 50 kinderen per groep.  

Op de dag zelf worden de kinderen ingecheckt met een badge. Als je nog
geen badge hebt, neem vooraf contact op met de jeugddienst. De eerste
badge krijg je gratis. Bij verlies van de badge wordt voor een nieuwe badge
2 euro aangerekend. 

Kinderen dragen best speelkledij.
Bij zonnig weer worden de kinderen regelmatig ingesmeerd met
zonnemelk. Ook waterspelletjes komen zeker aan bod, breng handdoek 

Bij minder goed weer is regenkledij gewenst, we blijven zoveel mogelijk
buiten spelen.
Kleuters hebben een afzonderlijke kleuterzone.
Kinderen krijgen in de voormiddag een koekje, in de namiddag een stukje
fruit. Wie 's middags blijft eten brengt zelf een picknick mee.
Elk kind krijgt een Jakkedoe-drinkfles. We vragen aan de ouders om die
telkens VOL mee te geven met de kinderen. Tijdens de dag kan de fles
bijgevuld worden indien nodig.
Kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen, ook op weg van en
naar het speelplein. Schade aan tanden, bril en kledij is niet verzekerd.

en reservekledij mee.

Vooraf inschrijven

Badge

Groep 5: °2010-2011
Groep 6: °2008-2009
Tieners:  °2006-2007



Speelpleinwerking voor kinderen van groep 1 tot 4 gaat door op het
speelplein. Kinderen van groep 5 en 6 worden verwacht aan het DOC.
Kinderen worden afgezet aan het onthaal. Ouders mogen niet op het
domein.
Kinderen moeten aankomen tussen 7u30 en 9u of tussen 13u en 14u.
Ophalen kan enkel tussen 11u45 en 12u30 en tussen 16u30 en 17u30.
Kinderen die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije 5 dagen)
kunnen niet deelnemen aan het aanbod.
We adviseren om binnen dezelfde week geen spreiding van verschillend
jeugdaanbod te plannen. Vermijd zoveel mogelijk opvang bij grootouders
voor of na de speelpleinwerking. 

De onderstaande maatregelen worden heel strikt opgevolgd en gelden
voor juli en augustus. Onder invloed van nieuwe evoluties kunnen deze
steeds wijzigen. Ouders worden hierover tijdig geïnformeerd. 

Locatie speelplein
Steuren Ambacht 2

8860 Lendelede

Locatie D.O.C.
A. Dassonvillelaan 3

8860 Lendelede

Coronamaatregelen



#jakkedoesuperleuk

Jeugddienst Lendelede
0478 915 119

jeugddienst@lendelede.be

Elk kind krijgt een gratis drinkfles bij het eerste bezoek. Een nieuwe of extra
Jakkedoe-drinkfles kan je kopen bij de jeugddienst voor 4 euro.
 
Je kan voor je kindje ook een t-shirt van Jakkedoe kopen voor 8 euro. 


