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voor kinderen!

Kan ik deze zomer gebruik maken van
kinderopvang Baloe of deelnemen aan
activiteiten van sport/jeugd?

�
JA!

Tenzij:
☛ Je ziek bent of ziek bent geweest (minimaal 5 dagen terugtellen)
☛ Je tot een risicogroep behoort en je ouders of dokter geen toestemming
geven. (risicogroep: Het gaat over personen ouder dan 65 jaar, personen met
diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen
van wie het immuunsysteem verzwakt is)
We rekenen op de verantwoordelijkheid van ouders om
geen zieke kinderen laten deel te nemen aan ons aanbod.

Wat is er anders deze zomer?
 In de kinderopvang en bij activiteiten wordt er gewerkt met bubbels van
maximaal 50 personen (= kinderen, begeleiding, …). Binnen deze bubbels
kunnen kinderen samen spelen, eten, …social distance hoeft door kinderen
niet toegepast te worden binnen de bubbel.
 Volwassenen in de bubbel (begeleiders, animatoren, instructoren,…)
dragen een mondmasker in contact met externen en bij breng- en
afhaalmomenten wanneer zij in contact komen met ouders.
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 Inschrijven is verplicht voor alle initiatieven.
 Per week kan je slechts aan 1 aanbod deelnemen, ongeacht of dit door de stad wordt
georganiseerd of niet. Je kan dus niet zoals andere jaren gebruik maken van de kinderopvang,
diezelfde week deelnemen aan een sportkamp en dat weekend op kamp vertrekken met de
jeugdbeweging. Hoe meer je in korte tijd wisselt tussen verschillende bubbels, hoe meer kans
dat het virus zich kan verspreiden.
 Hou kinderen en jongeren per week zoveel mogelijk in dezelfde bubbel.
 Ouders en jongeren worden geadviseerd géén spreiding van verschillend jeugdaanbod
te plannen in dezelfde week. Bij voorkeur komen kinderen en jongeren, ook buiten het
jeugdaanbod, gedurende 1 week met zo weinig mogelijk anderen in contact.
Hieronder een voorbeeld van wat kan en niet kan:
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KINDEROPVANG
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Kan alles
veilig verlopen?
Er bestaat altijd wel een kans om
besmet te geraken, toch willen we het
risico zo klein mogelijk houden door
rekening te houden met deze richtlijnen:
Extra hygiënemaatregelen
 Op ieder initiatief zal er handzeep, alcoholgel
en ontsmettingsmiddel aanwezig zijn.
 Kinderen zullen doorheen de dag op
verschillende momenten hun handen
wassen (bij aankomst, bij vertrek, eten lunch,
bij toiletbezoek, enz.)
 Hoesten in de elleboog, niezen in papieren
zakdoekjes, …
 Gebruikte materialen zullen op regelmatige
basis worden ontsmet.
 Gebruikte locaties zullen op regelmatig basis
worden gepoetst en ontsmet.
 In alle locaties zullen er pictogrammen
aanwezig zijn met daarop richtlijnen en
afspraken.

4

Brengen en halen
van kinderen
Kom je je kinderen brengen of ophalen?
Hou dan rekening met deze richtlijnen:
 Het dragen van een mondmasker door volwassenen
is verplicht.
 Hou een afstand van 1,5m van andere kinderen,
ouders of begeleiding.
 Kom bij voorkeur zelf je kind halen en doe geen
beroep op vrienden of familie.
 Kinderen worden gebracht en afgehaald aan de
ingang.
 Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen
terugtellen) van een initiatief of tijdens de activiteit?
Dan mag je niet meer deelnemen. Breng de
organiserende dienst dan zo snel mogelijk op de
hoogte!

Ziekte
 Ben je ziek of ben je recent ziek geweest
(5 dagen terugtellen), dan neem je contact op met
de organiserende dienst.

Contact met
bubbels en
externen
Tijdens de zomervakantie proberen we het contact tussen
andere bubbels te vermijden. Daarom kan je gedurende een
week slechts deelnemen aan 1 aanbod.

 Je bezorgt een doktersattest aan de organiserende
dienst en indien het een betalende activiteit is zal het
inschrijvingsgeld worden terugbetaald.
 Neemt er toch een ziek kind deel of wordt er gedurende
een bepaalde week toch een kind ziek, dan zal er een
noodprocedure worden opgestart.
 Deelnemers die mogelijk besmet zijn, zullen in
afzondering worden geplaatst. De ouders zullen worden
gecontacteerd om hun kind te komen ophalen.

In de mate van het mogelijke proberen we het contact
met externen te vermijden. Zijn er bepaalde activiteiten
of kampen waarvoor er toch een beroep wordt gedaan op
iemand extern, dan zal deze een volledige week worden
ingeschakeld en zal deze gedurende die week deel uitmaken
van de bubbel van 50 deelnemers.
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Hoe inschrijven?
De inschrijvingen voor initiatieven op weekbasis gaan van start op maandag 15 juni vanaf 9.00u.
Voor Plein op Wielen en voor kinderopvang Baloe zijn er nog aangepaste inschrijvingsdata van toepassing
om voor losse dagen in te schrijven. Meer info daarover onder het gedeelte van Plein op Wielen en
kinderopvang Baloe.

�

Ga naar https://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu/ om in te schrijven voor het aanbod.

Opgelet!

Wil je deze zomervakantie gebruik maken van kinderopvang Baloe?
Zorg dan dat je een geactiveerde account hebt.

Privacy
In het kader van de Covid-19 (Corona) epidemie zijn wij als organisator
verplicht om voor de zomer van 2020 extra informatie te vragen
in het kader van contact tracing.
Wetgeving verplicht ons om :
1. Een extra medische fiche in te (laten) vullen om te kunnen bepalen
of jouw kind tot een risicogroep behoort.
2. Een uitgebreid contactenlogboek bij te houden van de contacten
op het speelplein/sportkamp. We geven dit door aan de wettelijk aangeduide
contact tracers indien zij met ons contact opnemen in het kader van
het opsporen van contacten van een Covid-19 besmetting.
We vragen ook aan ouders om hier zelf een verantwoordelijkheid
in te nemen, en een (mogelijke) besmetting binnen uw gezin aan ons
te laten weten zodat wij zelf maatregelen kunnen nemen.
Uiteraard gaan wij met medische informatie altijd discreet om.
Wij geven geen medische gegevens door aan andere ouders,
enkel aan de aangeduide ambtenaren van het contactcenter of van justitie
(=contact tracers die hiertoe de opdracht kregen).
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Sociale, culturele en sportieve
participatiepremie:

vakantie voor iedereen!
Willen je kinderen ook graag sporten, deelnemen aan vakantieactiviteiten?
Heb je dit tot nu toe uitgesteld omdat het financieel moeilijk is?
Ook in 2020 kent het OCMW premies toe aan kinderen en jongeren die deelnemen aan sociale,
culturele of sportieve activiteiten in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Wil je weten of je in aanmerking komt of wil je een aanvraag indienen?
Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW, zij helpen je graag verder.

OCMW
Markt 21
3271 Zichem
013 77 26 47
info@ocmwscherpenheuvel-zichem.be

�
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Plein op Wielen is onze speelpleinwerking.
Iedere week kan je onze animatoren terugvinden op
een locatie in een andere deelgemeente.
Ze komen natuurlijk niet alleen, ze brengen een
heleboel sport- en spelmateriaal mee! Samen
bezorgen ze je een superleuke week.

Plein
op wielen

Voor wie?
Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar.
Waar en wanneer?
Plein op wielen gaat deze zomervakantie door
op deze locaties:
VAN 6 TOT 10 JULI
OC De Hemmekes
Ernest Claesstraat 34, 3271 Zichem
VAN 13 TOT 17 JULI
OC De Keyt
Kerkendijk 4, 3272 Messelbroek
VAN 20 TOT 24 JULI
(behalve dinsdag 21 juli)
OC Familieheem
Houwaartstraat z/n, 3270 Schoonderbuken
VAN 26 TOT 31 JULI
Sportzaal ’t Steltje
Teekbroek 22, 3272 Testelt
VAN 3 TOT 7 AUGUSTUS
OC den Cayberg
Lobbensestraat 93B, 3271 Keiberg
VAN 10 TOT 14 AUGUSTUS
OC ’t Laer
Brabantsebaan z/n, 3271 Okselaar
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De speelpleinwerking voorziet activiteiten op:
 Maandag:
13.00u. – 17.00u.
 Dinsdag tot donderdag: 9.00u. – 17.00u.
 Vrijdag:
9.00u. – 16.00u.
Opgelet!
Er is ieder dag opvang voorzien 30 minuten voor de aanvang van
de activiteiten en 30 minuten na het einde van de activiteiten.
Brengen en ophalen van de kinderen is enkel mogelijk tijdens deze
opvangmomenten.
Inschrijven
Om zicht te krijgen op het aantal kinderen binnen de contactbubbel
is het dit jaar verplicht om op voorhand in te schrijven voor Plein op
Wielen. Dit kan via https://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu/
 Vanaf maandag 15 juni om 9.00u. starten de inschrijvingen voor
gezinnen die één of meerdere hele weken willen inschrijven.
 Vanaf maandag 22 juni om 9.00u. kan er ook op dagbasis
worden ingeschreven waar dit nog mogelijk is.
Plein op Wielen blijft wel nog altijd gratis!
We verwachten wel dat kinderen die zijn ingeschreven ook effectief
alle dagen komen waarvoor ze zijn ingeschreven. Zo garanderen we
voor alle kinderen maximale speelkansen deze zomer.

Knuffelpas
Grabbelpas
Doordat contact met externen wordt afgeraden, zullen Knuffelpas
en Grabbelpas niet in hun normale vorm kunnen doorgaan.
Voor de Grabbelpas gaat de jeugddienst nog proberen om in de
plaats van losse activiteiten te werken met themaweken waarvoor
je kan inschrijven. We doen momenteel nog hard ons best om
enkele thema-weken te organiseren. Deze zullen zo snel mogelijk
bekend gemaakt worden.
Voor Knuffelpas zijn er momenteel bijzonder weinig mogelijkheden
om op weekbasis en met volledige dagen een aanbod te
voorzien. Maar ook hier doen we ons best om nog een aanbod te
organiseren op weekbasis.
Hou zeker de Facebook pagina van de jeugddienst, de
Instagram pagina van de jeugddienst en de website van de stad
Scherpenheuvel-Zichem in de gaten voor communicatie over
bijkomende initiatieven.

Scan mij!
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SPORTKAMPEN

zomer
Activiteit

10

Periode

Wegens de coronamaatregelen is het niet mogelijk om samen te werken
met buitenschoolse kinderopvang Baloe. Er wordt dus voor geen enkel kamp
vervoer voorzien van de opvang naar het kamp of andersom.

Uren

Opvanguren

Skatekamp

1.07 - 3.07

9.00 u. –
12.00 u.

8.45 u – 9.00 u.
12.00 u. – 12.15 u.

Skatekamp

1.07 - 3.07

13.00 u –
16.00 u.

Avonturenkamp I

6.07 - 10.07

9.00 u. –
16.00 u.

Dans en Creakamp I

6.07 - 10.07

9.00 u. –
16.00 u.

Hengelsportkamp

6.07 - 8.07

9.30 u. –
16.00 u.

Paard en Ponystage I

6.07 – 8.07

9.00 u. –
16.00 u.

Circuskamp

13.07 - 17.07

9.00 u. –
16.00 u.

Paard en Ponystage II

13.07 - 15.07

9.00 u. –
16.00 u.

Geboortejaren
2010 - 2012

Prijs

Locatie

€ 41

Skatepark Scherpenheuvel

12.45 u. – 13.00 u.
2006 - 2009
16.00 u. – 16.15 u.

€ 41

Skatepark Scherpenheuvel

8.45 u – 9.00 u.
16.00 u. – 16.15 u.

2008 - 2013

€ 90

Dierenparadijs Okselaar

8.00 u. – 9.00 u.
16 u. – 17 u.

2010 - 2017

€ 89

Sporthal Scherpenheuvel

9.00 u. – 9.30 u.
16.00 u. – 17.00 u. 2007 - 2013

€ 45

Visvijver De Neppe

8.30 u. – 9.00 u.
2002 - 2014
16.00 u. – 16.30 u.

€ 155

Prince Boschstraat 101

8.30 u. – 9.00 u.
2008 - 2013
16.00 u. – 16.30 u.

€ 68

Sporthal Scherpenheuvel

8.30 u. – 9.00 u.
2002 - 2014
16.00 u. – 16.30 u.

€ 155

Prince Boschstraat 101

De animatoren/lesgevers vangen
voor al de kampen, kinderen op vanaf
één kwartier voor het opgegeven
aanvangsuur en tot één kwartier na
het aangekondigde einduur.

Activiteit

Periode

Voor sommige kampen hebben we
extra opvang kunnen voorzien.
Deze uren staan vermeld bij het kamp.
Brengen en ophalen van de kinderen
is enkel mogelijk tijdens de voorziene
opvangmomenten.
Uren
9.00 u. –
12.00 u.

Opvanguren

Meer info i.v.m. annulaties,
verzekering, enz. vind je in het
huishoudelijk reglement
via www.scherpenheuvel-zichem.be/
sportkampen

Geboortejaren

Prijs

Locatie

8.30 u. – 9.00 u.
2014 - 2017
12.00 u. – 13.00 u.

€ 46,5

Sporthal Scherpenheuvel

Kleutersportkamp I

20.07 - 24.07
(niet op 21.07)

Turnkamp

20.07 - 24.07
(niet op 21.07)

9.00 u. –
16.00 u.

8.30 u. – 9.00 u.
2008 - 2014
16.00 u. – 16.30 u.

€ 98,5

Turnzaal Thor

Ardennenkamp

22.07 - 25.07

vertrek:
8.30 u.

/

€ 130

Overnachting in Bomal.
Meer info op de website.

Kleutersportkamp II

3.08 - 6.08

8.30 u. – 9.00 u.
2014 - 2017
12.00 u. – 13.00 u.

€ 46,5

Sporthal Scherpenheuvel

Avonturenkamp II

3.08 - 7.08

9.00 u. –
16.00 u.

8.45 u – 9.00 u.
16.00 u. – 16.15 u.

2007 - 2012

€ 90

Dierenparadijs Okselaar

Paardenkamp
Speelhoven

4.08 - 7.08

9.00 u. –
16.00 u.

8.45 u – 9.00 u.
16 u. – 16.15 u.

2004 - 2012

€ 120

Ruiterschool Speelhoven

Omnisportkamp

10.08 - 14.08

9.00 u. –
16.00 u.

8.30 u. – 9.00 u.
2008 - 2014
16.00 u. – 16.30 u.

€ 62,5

Sporthal Scherpenheuvel

Dans en Creakamp II

17.08 - 21.08

8.00 u. – 9.00 u.
2010 - 2017
16.00 u. – 17.00 u.

€ 89

Sporthal Scherpenheuvel

Paard en Ponystage III

17.08 - 19.08

8.30 u. – 9.00 u.
2002 - 2014
16.00 u. – 16.30 u.

€ 155

Prince Boschstraat 101

9.00 u. –
12.00 u.

9.00 u. –
16.00 u.

9.00 u. –
16.00 u.

2006 - 2010
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BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG

Baloe

Wat is er anders deze zomer?
Deze zomer mogen er in de kinderopvang maximaal 50 kinderen en begeleiders
een contactbubbel vormen op weekbasis. Aangezien we de begeleiding in
rekening moeten brengen betekent dit dat we per week maximaal 42 unieke
kinderen kunnen ontvangen per “bubbel”.
Voorbeeld: als er een kindje enkel maandag komt, dan telt dat mee voor 1 van
de 42 kinderen die week, en kunnen er dus de andere vier dagen maar 41 kinderen
bij ons terecht in de “bubbel”.
Deze richtlijnen betekenen dat we onze werking deze zomer vooral willen richten
op ouders voor wie de opvang noodzakelijk is. Je kan hierover meer lezen onder
het puntje “Inschrijven”.
We kiezen er voor om deze zomer te werken op twee locaties: we creëren één
bubbel van 42 kinderen in onze opvanglocatie van Scherpenheuvel en één
bubbel van 42 kinderen in onze opvanglocatie van Averbode.
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Waar kan ik terecht?
We hebben op basis van de aanwezigheden vorige zomer een onderverdeling
gemaakt die je hieronder kan terugvinden. Je kan deze zomer enkel inschrijven in
de opvanglocatie die toegewezen is op basis van de school.
In onze opvanglocatie in Scherpenheuvel worden kinderen opgevangen van:
 ’t Karakolleke
 SJS Schoonderbuken
 SJS Messelbroek
 OLV Scherpenheuvel
 ’t Klaverblad
 Een school buiten het grondgebied, op voorwaarde dat één ouder
gedomicilieerd is op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.
Contactgegevens Baloe Scherpenheuvel:
August Nihoulstraat 76 A
3270 Scherpenheuvel
0499 77 09 26
In onze opvanglocatie in Averbode worden kinderen opgevangen van:
 De Vlindertuin
 Ons Wereldje
 Den Hulst
 ’t Steltje
 ’t Stokpaardje
 ’t Belhameltje
Contactgegevens Baloe Averbode:
Westelsebaan 104
3271 Averbode
0492 73 24 51
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BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG

Baloe

Hoe reserveer ik?
Er kan enkel gereserveerd worden wanneer je beschikt over een geactiveerde
account.
1. Aangezien er per week slechts 42 unieke kinderen toegelaten worden tot de
bubbel van de opvang, kiezen we er voor om voorrang te geven aan gezinnen die
een hele week opvang nodig hebben. Als er daarna nog mogelijkheden zijn dan
kan je ook op dagbasis reserveren.
2. Als er mogelijkheid is om op dagbasis te reserveren zullen wij voorrang
geven aan gezinnen met een kleuter die opvang nodig hebben. Kinderen uit
de lagere school kunnen immers gemakkelijker terecht op Plein op Wielen
(speelpleinwerking) of sportkampen dan kleuters. Inschrijven voor Plein op
Wielen of een sportkamp kan via de knop “Jeugdaanbod” in uw account.

�
Je moet de status van je
reservatie voor de buitenschoolse
kinderopvang checken in je
account van Ticketgang, onder
“Kinderopvang” en “Reservaties”.
Enkel wanneer je reservatie
goedgekeurd is, is deze definitief!
Voor de reservaties op weekbasis
kan je dit onmiddellijk zien, voor
reservaties op dagbasis kan het
een dag langer duren vooraleer dit
goedgekeurd wordt.
Let op! Wanneer je een
goedgekeurde reservatie annuleert
betaal je een boete van €5 per dag
per kind, zorg er dus voor dat je
zeker bent vooraleer te reserveren!!
Wanneer je niet komt opdagen
betaal je de dagprijs: €10 per dag per
kind.
De boete vervalt wanneer je een
doktersattest bezorgt aan de
administratieve dienst (op het
stadhuis) binnen de zeven dagen.
Ook bij een overmachtssituatie
vervalt de boete als deze gestaafd is
door een schriftelijk bewijsstuk.
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Wanneer starten de inschrijvingen?
Op maandag 15 juni om 9u openen de inschrijvingen voor gezinnen die voor
één of meerdere hele weken willen inschrijven.
Op woensdag 17 juni om 9u openen de inschrijvingen voor gezinnen die
één of meerdere momenten per week willen inschrijven .
Heb je hier hulp bij nodig? Je kan ons telefonisch bereiken tijdens de
openingsuren van het stadhuis, we helpen je graag verder:
013 35 24 72 (Annelies) of 013 35 24 90 (Frits)

Hoeveel kost de opvang?
Onze prijzen tijdens de zomervakantie blijven ongewijzigd.
 Voor een periode minder dan 3 uur per dag: €4
 Voor een periode tussen 3 en 6 uur per dag: €6
 Voor een periode meer dan 6 uur per dag: €10

Wanneer zijn we gesloten?
Wij zijn gesloten op dinsdag 21 juli
en maandag 31 augustus.
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Voor meer informatie:
Website
www.scherpenheuvel-zichem.be
Buitenschoolse kinderopvang Baloe
August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel
kinderopvang@scherpenheuvel-zichem.be
013 35 24 90 of 013 35 24 72
Jeugd
August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel
jeugddienst@scherpenheuvel-zichem.be
013 35 24 71 of 013 35 24 72
Sport
August Nihoulstraat 72, 3270 Scherpenheuvel
sportdienst@scherpenheuvel-zichem.be
013 61 98 63

Verantwoordelijke uitgever
Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem,
August Nihoulstraat 13-15
3270 Scherpenheuvel

