
Speelplein Kinderland covid-19 editie: 

 

Maatregelen die speelplein Kinderland neemt: 

 

- De kinderen worden ontvangen aan de parking aan de kapel (er zullen pijlen voorzien worden), daar worden ze 

afgezet en verwelkomd door een verantwoordelijke. 

- De kinderen komen naar het speelplein tussen 7u45 en 9u15. 

➔ Later kan niet, gezien de aangepaste dagindeling en structuur die we hanteren! 

- Wie ’s middags naar huis gaat om te eten, kan in de namiddag niet meer terugkomen. 

- Bij het afhalen zullen we werken met een afroepsysteem, u meldt zich aan de parking van de kapel aan en geeft de 

naam van uw kind(eren) door aan de verantwoordelijke. 

Deze geeft dit door aan de betreffende bubbel en de kinderen komen naar de kapel, nemen hun rugzakje en 

eventuele kledij en vertrekken naar huis. 

➔ De rugzakken worden dit jaar bewaard in de kapel, er is geen secretariaat. 

- De kinderen worden in bubbels verdeeld (= kleurgroepen die we al jaren hanteren), sommige 

kleuren worden dan nog eens opgesplitst, afhankelijk van het aantal kinderen in die week. 

- Er zijn voldoende handontsmettings- en handwaspunten ingericht, alsook extra 

toiletvoorzieningen. Op die manier kunnen we de opgelegde sanitaire maatregelen verzekeren. 

- Onze (hoofd)animatoren zullen een mondmasker dragen op de momenten waarbij de 

veiligheidsafstand, buiten de eigen bubbel, niet gegarandeerd kan worden: bvb EHBO. 

- Tussen 10u en 11u en tussen 14u en 15u gaan de hoofdmoni’s op waterronde (= extra 

waterbedeling aan alle kinderen). 

- De kinderen spelen met hun bubbel in afgebakende speelzones, deze verschuiven tijdens de 

week. Op die manier kan elke groep leuke en uitdagende activiteiten beleven! 

- Er wordt een strikt contactlogboek bijgehouden, om de bevoegde diensten concrete 

contactgegevens te kunnen bezorgen bij een eventuele besmetting. 

Maatregelen die de ouders nemen: 

- Indien uw kind zich niet goed voelt en ziektesymptomen vertoont, dan kan het niet naar het 

speelplein komen! Denk aan de veiligheid van de kinderen en de animatoren! 

- ’s Morgens vragen we om de kinderen zoveel mogelijk af te zetten via het “zoen en vroem” 

principe. De kinderen melden zich aan bij de verantwoordelijke, ontsmetten de handen, 

plaatsen de rugzak op de aangewezen plaats in de kapel en gaan dan naar hun bubbel. 

➔ Er kan ook geparkeerd worden op de parking rechtover het Don Bosco College en dan te 

voet naar het speelplein komen, dit wel onder begeleiding van de ouders! 

- Gelieve 1 rugzakje per kind te voorzien, met daarin een lunchpakket voor ’s middags en 

tussendoortjes. 

➔ Het vieruurtje krijgen jullie vanuit de speelpleinwerking, net zoals andere jaren.   

➔ Voorzie ook voldoende water! 

- Smeer de kinderen ’s morgens al in met zonnecrème, geef deze ook mee om overdag de 

kinderen nog eens te kunnen insmeren. 

- Zoveel mogelijk persoonlijke spullen naamtekenen! 

➔ Er zijn vaak dezelfde rugzakjes, brooddozen, drinkflessen, …  

- Vanuit de overheid wordt ook uitdrukkelijk gevraagd om slechts 1 activiteit per week te doen, 

gelieve dit ook te respecteren! 

 

 

 

 



Een dag op het speelplein in coronatijden… 

 

 

7u45  Start van de dag. 

8u30 Alle moni’s aanwezig in hun bubbel om de kinderen te animeren. 

9u15  Start van de geleide werking: kinderen moeten dan ten laatste aanwezig zijn op 

het speelplein.  

➔ Thematoneel onder het afdak op de grote speelplaats. 
 

9u45  Keuzeactiviteiten in de eigen bubbel. 

11u15 Vrij spel in de eigen bubbel. 

12u00 Middagmaal. 

13u00 Flipmoment. 

13u15 Namiddagactiviteit in de eigen bubbel. 

15:45  Vieruurtje. 

16u00 Vrij spel in de eigen bubbel. 

17u30 Einde van de speelpleindag (ten laatste!) 

 


