
1 
 

1 Wat is Boomhut Genk? 

Boomhut Genk is de kinderwerking van de regenbOog vzw. Boomhut Genk organiseert naschoolse 

opvang en speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met een specifieke zorgbehoefte van 3 jaar 

tot 21 jaar. We geven extra aandacht aan specifieke zorgbehoeften. Om deze reden bieden we een 

aangepast spelaanbod, hebben we een gestructureerd dag- en weekprogramma. 

Tijdens de speelpleinwerking werken we voornamelijk in 4 groepen. Zo kunnen we meer kwaliteit en 

rust bieden en kan er meer ingespeeld worden op de individuele noden. Tijdens de 

speelpleinwerking worden de kinderen en jongeren begeleid door animatoren. Deze hebben genoten 

van een specifieke opleiding en maken er samen een onvergetelijke zomer van! 

2 Contact 

Celine de Pauw 

Tel 089 35 85 65 

GSM 0493 40 91 14 

celine@deregenboog.be  

3 Locatie 

De regenbOog vzw 

Lucien Londotstraat 3b 

3600 Genk 
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4 Naschoolse opvang tijdens het schooljaar 

4.1 Uurregeling  

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de naschoolse opvang geopend van 15u tot 18u. Op 

woensdag kunnen de kinderen van 12u30 tot 18u bij ons terecht. 

Op schoolvrije dagen bieden we geen extra opvang aan, we zijn dan zoals gewoonlijk open van 15u 

tot 18u. 

 

4.2 Tarieven  

Wat Opvangduur Prijs 

Korte opvang na schooltijd Opvang duurt minder dan 1,5u. 1,5 euro 

Lange opvang na schooltijd Opvang duurt langer dan 1,5u. 3 euro 

Woensdagnamiddag  Opvang van 12.30u. tot 18u. 4 euro 

 

4.3 Dagverloop  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Tussen 15u en 17u 

Aankomst met de bus 

Koek / drankje 

(Huiswerk) 

Vrij spel 

18u Sluitingstijd opvang 

 

Tijdens onze naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag komen de kinderen aan 

tussen 15u. en 17u. Wanneer ze aankomen krijgen ze een koek en drankje. Daarna krijgen de 

kinderen de mogelijkheid om hun huiswerk te maken onder begeleiding. De kinderen die klaar zijn 

met het huiswerk, of geen huiswerk hebben, kunnen vrij spelen. Tussendoor worden er regelmatig 

verzorgingsmomenten ingelast. 
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Woensdag 

Tussen 12u30 en 13u30 
Aankomst met de bus 

Lunchpauze 

Tot 14u Vrij spel 

14u – 16u Begeleide activiteit 

16u vieruurtje 

18u Sluitingstijd opvang 

 

Op woensdagnamiddag komen de kinderen aan tussen 12u30 en 13u30. Als de kinderen aankomen 

eten ze samen hun lunchpakket op. Tot 14u00 krijgen de kinderen de kans om vrij te spelen. Daarna 

wordt een leuke begeleide activiteit gedaan tot 16.00u. Dan eten we samen een stuk fruit of koek en 

drinken we iets. Na het vieruurtje kunnen de kinderen opnieuw vrij spelen.  

Als de ouders hun kind komen afhalen wordt het tijdstip van afhalen door de vaste begeleider van de 

regenbOog vzw genoteerd. De ouders zetten een paraaf ter goedkeuring.  

We zijn steeds open tot 18u00. 

 

4.4 Wat meebrengen? 

 Inbegrepen Meebrengen 

Korte opvang na schooltijd 
Tussendoortje en 

drankje 
 

Woensdagnamiddag 
Tussendoortje en 

drankje 
Lunchpakket 
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5 Speelpleinwerking tijdens de schoolvakantie 

5.1 Periode 

Krokusvakantie: 1 week 

Paasvakantie:  2 weken 

Zomervakantie: 5 weken 

Vanaf de eerste volledige vakantieweek:  

 2 weken werking; 

 1 week gesloten; 

 3 weken werking 

Herfstvakantie: 1 week 

Kerstvakantie: 3 dagen – 1 week. Dit is afhankelijk van de feestdagen. 

Zie bijlage 2 voor de concrete data. 

5.2 Tarieven 

Wat Uur  Prijs 

Opvang  8u00 – 12u30 4 euro 

Speelplein 12u30u – 17u00 4 euro 

Op dagen dat we op uitstap gaan, vragen we geen meerprijs. 

5.3 Activiteiten en uitstappen  

We streven naar een vast weekschema. 

We doen activiteiten op eigen onze locatie: snoezelspelletjes, muziek, balspelen, spelen in de 

zandbak, knutselen, dansen, …  

We doen ook activiteiten op verplaatsing: zwemmen, naar de speeltuin, kinderboerderij, 

blotevoetenpad, ... Voor deze uitstappen rekenen we geen meerprijs aan. 

Bij uitstappen dragen de kinderen een blauw sjaaltje. Ze krijgen ook een armband om met het 

telefoonnummer van de speelpleinverantwoordelijke. 

5.4 Groepsindeling  

De kinderen worden ingedeeld in 5 kleine groepen, afhankelijk van ieders leeftijd en mogelijkheden. 

 Gummies: Kleuters die nood hebben aan extra begeleiding. Deze kinderen doen graag 

sensorisch spel; 

 Lollies: Kleuters waarbij kleine opdrachten en korte activiteiten zoals kleuren, dansen, 

kringspelletjes mogelijk zijn; 

 Dropjes: Lagere schoolkinderen die erg bezig zijn met fantasie, rollenspelen, …; 

 Smarties: Kinderen met het niveau 1e-3e leerjaar, zij kunnen grotere spelen aan; 

 NicNacs:  Kinderen met het niveau 4de – 6de leerjaar. Dit zijn onze tieners en kunnen al 

wat uitdaging gebruiken. 
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5.5 Wat meebrengen? 

 Inbegrepen Meebrengen 

VM  
Tussendoortje en drankje 

Lunchpakket 

 
 

NM 

Tussendoortje en 
drankje 

Reserve kledij 

Stevige schoenen 

Pet/regenjas 

(zwemluiers) 

 

5.6 Dagverloop tijdens de speelpleinwerking 

5.6.1 Weekschema Gummies 

 Maandag Dinsdag  Woensdag  Woensdag  Vrijdag  

8u00 – 10u00 
Aankomst kinderen 

Vrij spel 

10u – 10u30 Snack + overlopen dagschema 

10u30 – 12u Activiteit 

12u – 12u30 Lunch 

12u30 - 13u30 
Breng/Haal-moment 

Vrij spel 

13u30 – 15u30 Activiteit 

15u30 - 16u Snack 

16u - 17u 
Vrij spel 

Kinderen ophalen 
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5.6.2 Weekschema Lollies en Dropjes 

 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag Vrijdag  

8u00 – 10u00 
Aankomst kdn 

Vrij spel 

Aankomst kdn 

Vrij spel 

Aankomst kdn 

Vrij spel 

Aankomst kdn 

Vrij spel 

Aankomst kdn 

Vrij spel 

10u – 10u30 

Snack + 

overlopen 

dagschema 

Snack + 

overlopen 

dagschema 

Snack + 

overlopen 

dagschema 

Snack + 

overlopen 

dagschema 

Uitstap 

10u30 – 12u Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit 

12u – 12u30 Lunch Lunch Lunch Lunch 

12u30 - 13u30 

Breng/Haal-

moment 

Vrij spel 

Breng/Haal-

moment  

Vrij spel 

Breng/Haal-

moment 

Vrij spel 

Breng/Haal-

moment 

Vrij spel 

13u30–  15u30 Activiteit Activiteit Zwemmen Activiteit 

15u30 - 16u Snack Snack Snack Snack Snack 

16u - 17u 

Vrij spel 

Kinderen 

ophalen 

Vrij spel 

Kinderen 

ophalen 

Vrij spel 

Kinderen 

ophalen 

Vrij spel 

Kinderen 

ophalen 

Vrij spel 

Kinderen 

ophalen 

 

5.6.3 Weekschema Smarties en Nicnacs 

 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag Vrijdag  

8u00 – 10u00 
Aankomst kdn 

Vrij spel 

Aankomst kdn 

Vrij spel 

Aankomst kdn 

Vrij spel 

Aankomst kdn 

Vrij spel 

Aankomst kdn 

Vrij spel 

10u – 10u30 

Snack + 

overlopen 

dagschema 

Snack + 

overlopen 

dagschema 

Snack + 

overlopen 

dagschema 

Uitstap  

Snack + 

overlopen 

dagschema 

10u30 – 12u Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit 

12u – 12u30 Lunch Lunch Lunch Lunch 

12u30 - 13u30 

Breng/Haal-

moment 

Vrij spel 

Breng/Haal-

moment  

Vrij spel 

Breng/Haal-

moment 

Vrij spel 

Breng/Haal-

moment 

Vrij spel 

13u30–  15u30 Zwemmen  Activiteit Activiteit  Activiteit 

15u30 - 16u Snack Snack Snack Snack Snack 

16u - 17u 

Vrij spel 

Kinderen 

ophalen 

Vrij spel 

Kinderen 

ophalen 

Vrij spel 

Kinderen 

ophalen 

Vrij spel 

Kinderen 

ophalen 

Vrij spel 

Kinderen 

ophalen 

 


