
Speelplein Jakkedoe
E e n  v e i l i g e  p l a a t s  v o o r  k i n d e r e n

o m  t e  g r o e i e n ,  o n t d e k k e n  e n  n i e u w s g i e r i g  t e  z i j n .

ZOMERVAKANTIE 2022
VRIJDAG 1 JULI - WOENSDAG 20 JULI

MAANDAG 1 AUGUSTUS - WOENSDAG 31 AUGUSTUS



Het einde van het schooljaar is aangebroken! Dan staat een toffe, speelse en
avontuurlijke zomervakantie voor de deur. 

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. Samen met een enthousiast
animatorenteam zullen we talrijke leuke activiteiten beleven. 

Op de speelpleinwerking kan je kind ontspannen, ontdekken, bijleren zonder
druk .. alleen of met vrienden. 
Spelen is het doel op zich, plezier maken is wat telt, gewoon spelen om te
spelen. 

Gemotiveerde, enthousiaste en opgeleide jongeren werken het speelaanbod uit
en spelen mee met de kinderen. Speelpleinwerk is jeugdwerk. 

Vakantie? Dan is er speelpleinwerk!

- groter vakantiegevoel, gelukkig gevoel.
- gevarieerd aanbod van activiteiten.
- vriendjes ontmoeten, buurtgericht en kleinschalig.

- geen langdurig engagement verplicht, komt je kind maar 1 dag … ook goed. 
- speelpleinwerk is geen opvanginitiatief, maar vervult met plezier een
opvangfunctie. 
- deelnemen aan speelpleinwerk wordt deels terugbetaald door quasi alle
mutualiteiten. Via een fiscaal attest krijg je een belastingvermindering van 45%. 

Wat zijn de troeven voor kinderen?

Wat zijn de troeven voor ouders? 



Een dag op het speelplein

Internationale school 
Beekstad Overalstraat 123, 

1234 AB Beekstad

Per halve dag: 3 euro.
Blijven over de middag: 2 euro extra.
Een volledige dag kost dus 8 euro.
Betalingen voor de speelpleindagen verloopt via factuur achteraf. 
Jonger dan 14? Je kunt het fiscaal attest downloaden via de webshop.
Vergeet de mutualiteitstussenkomst niet! 

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

kinderen kunnen terecht op Jakkedoe  
vrij spel

verzamelmoment, drankje, koekje, 
voorstelling en spelactiviteiten

14:00 verzamelmoment, stukje fruit,  
voorstelling en spelactiviteiten

16:30 einde activiteit; ouders kunnen hun kinderen ophalen

17:30

7:30

9:00

11:45 middagpauze

13:00

Tarieven

inschrijving voor kinderen die in de 
namiddag aankomen - vrij spel

Locatie speelplein

Steuren Ambacht 2 
8860 Lendelede



Internationale school 
Beekstad Overalstraat 123, 

1234 AB Beekstad

1 juli -Jakkedoe Zomert 

4 - 8 juli - Safari

11 - 15 juli - Stripfiguren

18 - 20 juli - Seizoenen

Planning juli 

Activiteiten en uitstappen

5 juli Kookdag groep 4 10 euro

7 juli Pairi Daiza (groep 4, 5, 6 en tieners) 35 euro

12 juli Kookdag groep 5 10 euro

14 juli De zee (groep 3, 4, 5, 6 en tieners) 12 euro

Voor alle activiteiten en uitstappen dien je afzonderlijk in te schrijven via
de webshop. 



15 tot 19 augustus Musicalkamp (groep 4, 5, 6 en tieners) 60 euro

16 augustus Kookdag groep 3 10 euro

18 augustus 't Buitenbeentje (groep 5, 6 en tieners) 25 euro

18 augustus Harry Malter (groep 1, 2, 3 en 4) 22 euro

22, 23, 24 en 26
augustus

Sport en spel onder Franse begeleiding
(groep 4, 5 en 6, halve dagen)

12 euro

23 augustus Kookdag groep 6 10 euro 

25 augustus Plopsaland (groep 1, 2, 3 en 4) 30 euro

25 augustus Walibi (groep 5, 6 en tieners) 35 euro

31 augustus Frietjesdag 12 euro

Activiteiten en uitstappen 

Planning augustus 
1 - 5 augustus - Feesten 

8 - 12 augustus - Natuur

16 - 19 augustus - Musical

 22 - 26 augustus - Sprookjes

29 - 31 augustus - Rewind

Pas op, er is geen gewone speelpleinwerking op 15 en 25 augustus.



Internationale school 
Beekstad Overalstraat 123, 

1234 AB Beekstad

Internationale school 
Beekstad Overalstraat 123, 

1234 AB Beekstad

Internationale school 
Beekstad Overalstraat 123, 

1234 AB Beekstad

Groep 1: °2018 - 2019
Groep 2: °2017
Groep 3: °2016
Groep 4: °2014 - 2015

Kinderen dragen best speelkledij.
Bij zonnig weer worden de kinderen regelmatig ingesmeerd met
zonnemelk. Ook waterspelletjes komen zeker aan bod, breng
handdoek en reservekledij mee.
Bij minder goed weer is regenkledij gewenst, we blijven zoveel
mogelijk buiten spelen.
Kinderen krijgen in de voormiddag een koekje, in de namiddag een
stukje fruit. Wie 's middags blijft eten brengt zelf een picknick mee.
We vragen aan de ouders om de Jakkedoe-drinkfles 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.

Goed om te weten

Groepsindeling

Vooraf inschrijven MOET en kan tot de avond voordien (19u) volgens de
procedure op de volgende pagina. Pas op voor bovenstaande activiteiten
en uitstappen dien je afzonderlijk in te schrijven via de webshop. 

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. 

Vooraf inschrijven

Badge

Groep 5: °2012 - 2013
Groep 6: °2010 - 2011
Tieners:  °2008 - 2009



Hoe inschrijven?
Op de webshop kan je een account aanmaken. Je kan aan je eigen account je
kinderen koppelen en zo 1 login maken per gezin. 

Account aanmaken (enkel voor nieuwe bezoekers op de webshop)

www.lendelede.be/webshop
Bij eerste gebruik, lees aandachtig de werkwijze (bij GSM-gebruik staat dit
onder de pictogrammen) om een account aan te maken. 
Maak een account aan als ouder, bij’ relaties’ kan je uw kind toevoegen.
Inloggen met gebruiksnaam en wachtwoord.

Inschrijven per dag
Via het tabblad BKO
PAS OP: NIET via ‘inschrijvingen voor activiteiten’, dat is enkel voor activiteiten
en uitstappen. 
Kies de opvanglocatie volgens de leeftijd van je kind - ‘volgende’
Vink per dag de periode aan die je kind zal komen, er zijn 3 dagdelen:
voormiddag, middag en namiddag. 
Met de schuifbalk boven het rooster kan je naar een volgende week overgaan. 
‘Volgende’
Er hoeft nog niet betaald te worden: prijs €0,00
‘Doorgaan’

Inschrijvingen aanpassen
Wil je terug bekijken wat je aangevinkt hebt of de inschrijvingen wijzigen: 
Ga naar ‘mijn profiel’
Historiek & overzichten
rol het luik uit : ‘Mijn BKO’
selecteer een kind en kies ‘aanpassen’ 
je krijgt een waarschuwing, kies verder voor ‘inschrijving aanpassen’
Vink daar de periode terug af of vink er bij
‘doorgaan’ - ‘aanpassen’

Paswoord vergeten: neem contact op met de jeugddienst. 
Maak GEEN nieuw account aan!

http://www.lendelede.be/?fbclid=IwAR0pDORE5egW_2U_Wr9UWFTpnlZ565o0n3ZLQMwafoevUHsPcvHQcINKAA0


jakkedoesuperleuk

Zijn er na het lezen van deze folder nog vragen? 
Neem dan zeker contact op met de jeugddienst.

Alle kinderen ontvangen bij hun eerste Jakkedoedag een gratis gadget. 
 

Een nieuwe Jakkedoedrinkfles of brooddoos kan je kopen 
bij de jeugddienst voor 4 euro.

Je kan voor je kindje ook een T-shirt van Jakkedoe kopen voor 8 euro. 

Jeugddienst Lendelede
0471 62 59 69

jeugddienst@lendelede.be

Internationale school 
Beekstad Overalstraat 123, 

1234 AB Beekstad


