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SPEELPLEIN SPEELKRIEBELS - INFOBRIEF 
WAT IS SPEELKRIEBELS? 
Speelkriebels is de gemeentelijke speelpleinwerking van Brecht, actief op het domein van BuSO Kristus Koning. 

 

WANNEER IS SPEELKRIEBELS OPEN? 
Onze deur staat elke paas- en zomervakantie wijd open voor al wie zin heeft om eens goe te spelen. Een dag op 

het speelplein begint om 09.00u. Vanaf 16.00 uur kan je naar huis, maar niet vroeger! 

 

We zijn tijdens de paasvakantie alle weekdagen open vanaf 8 t.e.m. 19 april. 

 

Als je vroeger naar het speelplein komt of later blijft, geen enkel probleem! Je kan al vanaf 7.30u komen spelen 

in onze vooropvang en onze naopvang duurt tot 18.00u. 

Opgelet! We vragen met aandrang de kinderen niet vóór 16.00 uur te komen halen. Dit om de continuïteit van 

het speelplein te garanderen. Mocht er toch een uitzonderlijke reden zijn voor het vroegtijdig vertrek van een 

kind, vragen we u om een doktersattest mee te brengen of om één van de hoofdanimatoren op voorhand te 

verwittigen met een briefje van de ouder(s). 

 

VOOR WIE?  
Alle kinderen, die minstens 6 jaar worden en die maximum 13 jaar worden in 2018, zijn van harte welkom op ons 

speelplein! 

 

HOEVEEL KOST EEN DAGJE SPEELKRIEBELS?  
Een dagje Speelkriebels kost 2 euro. In zo’n Speelkriebels-dagpakket zit een vieruurtje, een drankje, superleuke 

activiteiten en, niet te vergeten, een te gekke dag vol speelgenot! Verzekering is inbegrepen in de 

speelpleindagprijs. 

De vooropvang (7.30u – 8.30u) kost 1 euro. 

De naopvang (16.30u – 18.00u) kost eveneens 1 euro. 

Ieder kind krijgt een speelplein-ID, ook de kinderen die online inschrijven. Kinderen geven deze af bij aankomst 

en krijgen deze terug mee bij vertrek. Op zo’n ID staan enkele persoonlijke gegevens; zoals naam, adres, 

telefoonnummer, allergieën, enzovoort. 

Opgelet! De ID’s worden elke dag in bewaring gehouden. Aan het einde van de dag krijg je ze weer mee naar 

huis. Ook bij wie de bus neemt, gaan de kaarten mee. Dit om de dagelijkse administratie te vergemakkelijken. 

Om deze reden is het noodzakelijk om per kind een speelplein-ID te hebben. 
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HOE SCHRIJF IK IN VOOR SPEELKRIEBELS?  
Inschrijven kan vanaf maandag 25 maart om 10.00 uur. 

 

Als je met de bus naar het speelplein komt, schrijf je je ten laatste in op DONDERDAGEN DE WEEK VÓÓR je naar 
het speelplein komt. Dit doe je via een aparte inschrijflink op onze inschrijfpagina! 

 

Om de inschrijvingen en administratie zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen we om bij voorkeur online via 

de website of aan de balie in te schrijven! 

 

 Online via de website 

Je kan online inschrijven voor het speelplein via www.brecht.be/speelkriebels onder ‘Inschrijven’. Dit kan vanaf 

25 maart om 10.00 uur t.e.m 19 april om 09.00 uur. 

Onze inschrijflink opent en vooraleer in te loggen moet je je eenmalig registreren. Je kan veilig online betalen. 

Als de betaling verwerkt is, krijg je een bevestiging per mail. De inschrijflijst neem je afgedrukt mee naar het 

speelplein en geeft hem af in het animatorenlokaal of je toont je inschrijving via je smartphone aan de leiding. 

Het is ook mogelijk voor meerdere speelpleindagen tegelijk te bestellen. 

 

Als je geen e-mailadres hebt, moet je langs de balie komen om in te schrijven. 

 

 Aan de balie 

Vanaf 25 maart t.e.m. 5 april kan je tijdens de openingsuren terecht bij de dienst vrije tijd in Brecht. 

Je kan cash of met bancontact betalen. We geven de inschrijflijsts geprint mee naar huis. Deze breng je mee naar 

het speelplein en geeft ze daar af. 

 

Uitzonderlijk aanvaarden we nog inschrijvingen tijdens de speelpleinwerking. 

 

 Inschrijven op speelplein Speelkriebels 

Je kan bij Speelkriebels zelf (Bethaniënlei 5) inschrijven. Als je ervoor kiest niet vooraf in te schrijven, hou er 

dan rekening mee dat de wachttijd langer zal zijn! 
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WAAR VIND JE ONS? 
In en rond de sporthal van BuSO Kristus Koning  

Bethaniënlei 5 

2960 Sint-Job-in-'t-Goor   

 

In de Bethaniënlei hangen pijlen die aangeven welke inrit van het domein je moet nemen en welke weg je verder 

moet volgen. 

 

Als je er zelf niet geraakt, kan je de bus nemen. 

OPGELET! Hou onze facebookpagina steeds in de gaten voor wijzigingen omtrent bushaltes en -uren! 

 

De haltes en uren van de gratis speelpleinbus (wees er steeds tien minuten op voorhand): 

Parking voetbal (Houtstraat Sint-Lenaarts) 08.20 uur 16.32 uur 

Stekelbees/Den Brengel (Mudaeusstraat 6, Brecht) 08.25 uur  16.27 uur 

Kruispunt Molenstraat/Gasthuisstraat 08.26 uur  16.26 uur 

Schotensteenweg – lijnbushalte Molenveld (Overbroek) 08.28 uur  16.24 uur 

Andrélaan/Rommersheide 08.33 uur  16.19 uur 

Lochtenbergplein (Sint-Job-in-’t-Goor) 08.41 uur  16.11 uur 

Stekelbees (Hogebaan 4, Sint-Job-In-‘t-Goor) 08.46 uur  16.06 uur 

 

Animatoren begeleiden de busrit, maar opgelet! Er is geen toezicht voorzien aan de bushalte. Kinderen waarvan 

de ouders ’s avonds niet op tijd aan een halte staan, gaan mee naar de laatste halte in Sint-Lenaarts. Als je kind 

alleen naar huis mag, vink je dit aan op het inschrijfformulier. 
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SPEELREGELS  

Do’s: 

 Kleren die vuil mogen worden! 

 Een lunchpakket om weer helemaal op krachten te komen na een speelse voormiddag en er met volle 

energie tegenaan te kunnen in de namiddag. 

 Eventueel reservekledij: een ongelukje is al snel gebeurd. Bovendien spelen we vaak waterspelletjes 

(zeker bij mooi weer). 

 Eventueel een tussendoortje of drankje: tijdens het middageten krijg je een beker sinaasappelsap, 

appelsap, chocomelk of water. In de namiddag krijg je een vieruurtje en drankje. Je mag ook steeds een 

beker water gaan vragen in het winkeltje. 

 Een dikke trui voor als het koud is of een waterdichte jas voor als het regent! 

 Respect voor anderen en hun spelplezier, en voor het spelmateriaal. 

 

 Don’ts: 

 GSM’s, iPod’s, iPad’s, geld, computerspelletjes, videogames, ... Deze worden in bewaring gehouden 

tot het kind wordt opgehaald. 

 Gevaarlijke voorwerpen: zakmes, kurkopener, … 

 Dure spullen 

 Onaanvaardbaar gedrag: We proberen speelkansen zo min mogelijk af te nemen. We doen dit enkel bij 

grensoverschrijdend gedrag. Eerst worden de kinderen en/of hun ouder(s) mondeling aangesproken. 

Indien het gedrag niet verbetert na herhaaldelijke waarschuwingen, kan de animatorenploeg - in 

samenspraak met de jeugddienst - de toegang tot het speelplein weigeren voor een bepaalde periode. 

 

Het speelplein is in geen geval verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke spullen. 

 

MEDICATIE  
In principe wordt er geen medicatie toegediend aan kinderen. Mits schriftelijke toestemming van de ouders of 

voogd kan hier van worden afgeweken. Dit kan echter enkel op voorschrift. Gelieve de hoofdanimator duidelijk 

te verwittigen zodat hij/zij de medicatie juist kan bewaren en toedienen.  

 

VERZEKERING  
De kinderen zijn op ons speelplein verzekerd voor ongevallen via een verzekering voor lichamelijke ongevallen.  

Speelkriebels is niet verzekerd voor materiële schade. Wanneer iemand van de kinderen schade veroorzaakt aan 

de infrastructuur zal de verzekering dit verhalen op de ouders van het kind dat de schade veroorzaakt heeft.  

 

VRAGEN EN/OF PROBLEMEN?  
Ouders met vragen, opmerkingen of klachten in verband met de speelpleinwerking kunnen steeds terecht bij de 

hoofdanimatoren of bij de jeugddienst. In samenspraak met de ouder(s) wordt er gezocht naar oplossingen, 

verbeterpunten of een nieuwe aanpak aangepast aan de noden/behoeften van de kinderen. 
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CONTACT 
Je kan ons contacteren via mail of per telefoon: 

 Speelkriebels: 0487 57 93 53 (bereikbaar tijdens de paas- en zomervakantie) 

 Jeugddienst gemeente Brecht: iris.dobbels@brecht.be of 03 660 28 30 

 

Op onze facebookpagina kan je onze laatste nieuwtjes volgen: www.facebook.com/speelkriebels 

of breng een bezoekje aan onze website: www.brecht.be/speelkriebels! 
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