1 Wat is de Boomhut Bilzen?!
De Boomhut Bilzen is een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar (in het jaar
dat men 21 jaar wordt) met een mentale, motorische of sensoriële beperking. We geven extra
aandacht aan specifieke zorgbehoeften: We bieden een aangepast spelaanbod en we hebben een
gestructureerd dag- en weekprogramma. Hierdoor kunnen we meer kwaliteit en rust bieden en kan er
meer ingespeeld worden op de individuele noden. We doen ook activiteiten met de hele groep waar
iedereen samenwerkt en elkaar ondersteunt!
De kinderen en jongeren worden begeleid door jobstudenten. Deze hebben genoten van een
specifieke opleiding en maken er samen een onvergetelijke zomer van!
De boomhut Bilzen is een samenwerkingsverband tussen de jeugddienst van Bilzen en de regenbOog
vzw.

2 Contact
Wijnants An
Tel

089 35 85 65

GSM

0492 72 35 39

an@deregenboog.be

3 Locatie
Klavertje 3- Basisschool Bijzonder Onderwijs
Schureveld 9
3740 Bilzen

4 Periode
De regenbOog vzw organiseert tijdens de zomervakantie 5 weken speelpleinwerking in Bilzen.
Vanaf de eerste volledige vakantieweek:




2 weken werking;
1 week gesloten;
3 weken werking.
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5 Uurregeling
Je kan je kind naar de Boomhut Bilzen brengen om 9u. Afhalen kan om 16u00.
Bij het afzetten begeleid je je kind(eren) tot aan het opvanglokaal zodat je kan aftekenen op de
aanwezigheidslijst.
Je kan je kind ook halve dagen brengen. Tussen 12u30 en 13u30 is er breng/haalmoment voor de
kinderen die een halve dag wensen te komen.
We vragen aan de ouders zich aan de uren te houden: voor en na de werking zijn de momenten waarop
we kunnen voorbereiden, klaarzetten, opruimen, etc.…

6 Tarieven
Wat

Uur

Prijs

Speelplein VM

9u – 12u30

4 euro

Speelplein NM

12u30 – 16u

4 euro

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

7 Activiteiten en uitstappen
We streven naar een vast weekschema. We doen activiteiten op eigen onze locatie: waterspelletjes,
koken, muziek, balspelen, spelen in de zandbak, knutselen, dansen, …
We doen ook activiteiten op verplaatsing:
 Zwemmen
 Uitstappen
 Winkelen/koken
Bij uitstappen dragen de kinderen een blauw sjaaltje. Ze krijgen ook een armband om met het
telefoonnummer van de speelpleinverantwoordelijke.
Op dagen dat er gezwommen wordt, geef je je kind zwemgerief mee (en indien nodig zwemluiers).

8 Groepsindeling
Iedere ochtend wordt een groepsindeling gemaakt. De kinderen worden ingedeeld in 2 tot 3 kleine
groepen, afhankelijk van ieders leeftijd, mogelijkheden en interesses. De groepsindeling kan dus iedere
dag anders zijn. Als een kind of jongere zich beter voelt binnen een andere groep dan mag hij/zij ook
aansluiten bij die groep. Het kan ook zijn dat we activiteiten doen als 1 groep.

9 Wat meebrengen?






Lunchpakket
Tussendoortje voor de voor- en namiddag
Reserve kledij
Stevige schoenen
Pet/regenjas
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10 Weekschema
Het concrete programma van de activiteiten ontvangt u een 2-tal weken voor de start van de werking via e-mail.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

9h00

aankomst

aankomst

aankomst

Aankomst

Aankomst

9h00 tot 10h00

Vrij spel

Vrij spel

Vrij spel

Vrij spel

10h00 tot 10h30

Snack + dag verloop

Snack + dag verloop

Snack + dag verloop

Snack + dag verloop

10h30 tot 12h00

activiteit

activiteit

Winkelen

Activiteit

12h00 tot 12h30

lunch

lunch

lunch

Lunch

12h30 tot 13h30

Vrij spel

Vrij spel

Vrij spel

Vrij spel

13h30 tot 15h00

Zwemmen

activiteit

Koken/bakken

Activiteit

15h00 tot 15h30

De Kimpel

Vrij spel

Vrij spel

Vrij spel

15h30 tot 16h00

Snack

snack

snack

Snack

16h00

Naar huis

Naar huis

Naar huis

Naar huis

Uitstap

Naar huis
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