Waarom verandert de kinderwerking nu eigenlijk van naam? Wel, enkel de kinderwerking verandert
van naam. Niet de hele organisatie. Deze blijft gewoon verder bestaan onder "de regenbOog vzw".
Maar onze organisatie bevindt zich op verschillende domeinen, met verschillende doelgroepen. Zo
ook volwassenwerking, ondersteunen van andere speelpleinen en geven wij verder nog vormingen.
Dat zorgde al wel eens voor verwarring.
'de Boomhut' omvat de naschoolse kinderopvang, het atelier op woensdagnamiddag en de
speelpleinwerking. Hieronder vind je meer informatie over deze drie domeinen.
Kinderopvang:
De buitenschoolse kinderopvang van de regenbOog vzw is voor kinderen met een handicap. Buiten
schooltijd bieden wij de kinderen een voorziening waar er zorg is voor hen (opvangfunctie), waar ze
kunnen spelen (recreatieve functie) en waar ze iets kunnen leren of oefenen (educatieve functie).
Zorg, bescherming, gezelligheid en persoonlijke aandacht voor ieder kind staan hier centraal.
Kinderen die hun huiswerk willen maken krijgen daartoe de kans en worden indien nodig begeleid.
Onze opvang richt zich naar schoolgaande kinderen van het buitengewoon onderwijs én hun broertjes
en zusjes vanaf 3 jaar.
Kinderatelier:
Activiteit tijdens onze naschoolse opvang op woensdagnamiddag, 14u-17u. Toffe spelletjes spelen,
een knutselwerkje maken, naar de speeltuin, koken, waterspelletjes, ... Na de activiteit krijgen de
kinderen een 4-uurtje (koek en drankje). Als ze daarmee klaar zijn kunnen de kinderen vrij spelen:
voetballen, fietsen, op de trampoline, in de zandbak, kleuren ...
Kinderen die huiswerk hebben kunnen dit maken met behulp van de begeleiding indien nodig (vanaf
16u).
Speelpleinwerking:
Het speelplein omvat een inclusieve werking waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen
spelen. Op het speelplein worden er verschillende activiteiten georganiseerd: sport en spel,
zwemmen, daguitstap, knutselen, verkleden & grime, tocht, koken, ...
Iedere activiteit wordt aangepast aan de groep, de leeftijd en de handicap van de kinderen.
Tijdens de schoolvakantie van maandag tot vrijdag van 13u30 tot 17u30 uur.
Opvang voor het speelplein is mogelijk voor werkende ouders, van 7u30 - 12u30. (max 15
kinderen/ochtend)

