
SAENHOEVE SPEELPLEINZOMER 2020 
 

WERKING 

o 4 Bubbels 

• Bubbel 1: leeftijd 3, 4 en 5 jaar 

• Bubbel 2: leeftijd 6, 7 en 8 jaar 

• Bubbel 3: leeftijd 8, 9 en 10 jaar 

• Bubbel 4: leeftijd 11, 12, 13, 14 en 15 jaar 

(8 jarige kinderen kunnen kiezen uit bubbel 2 of 3.) 

o 40 kinderen per bubbel → vol = vol 

o Afgebakende speelzones per bubbel 

o Enkel volle weken, geen afzonderlijke daginschrijvingen mogelijk 

o Geen warme maaltijden mogelijk, eigen lunchpakket mee te nemen 

 

INSCHRIJVINGEN 

o Digitale aanvraag tot inschrijving via online formulier.  

o Elke bubbel heeft een eigen link tot aanvraag. Deze worden 

zaterdag 6 juni op de facebookpagina gepost. 

o De link kan geopend worden vanaf volgende tijdstippen:  

• Bubbel 1: zaterdag 6 juni 10u00  

• Bubbel 2: zaterdag 6 juni 10u30  

• Bubbel 3: zaterdag 6 juni 11u00  

• Bubbel 4: zaterdag 6 juni 11u30  

o Maximum inschrijven voor 2 weken per kind  

(meer weken mogelijk op de wachtlijst) 

o 25 € per week (met uitzondering van weken met 4 

werkingsdagen: week 3 en week 6 - 20€) 

o De kalender: 

• Week 1: ma 6 juli tot vr 10 juli 

• Week 2: ma 13 juli tot vr 17 juli 

• Week 3: ma 20 juli tot vr 24 jul ( di 21 juli  geen werking) 

• Week 4: ma 3 augustus tot vr 7 augustus 

• Week 5: ma 10 augustus tot vr 14 augustus 

• Week 6: ma 17 augustus tot do 20 augustus 

 

AANDACHTSPUNTEN 

o Voorrang aan kinderen met een woon- / verblijfplaats in Maasmechelen.  

o Het online formulier is een aanvraag tot inschrijving. Wij verwerken de inzendingen manueel en 

verzenden zo snel mogelijk een bevestigingsmail. De inschrijving is pas definitief na deze 

bevestigingsmail en tijdige betaling.  

o Verdere info en afspraken i.v.m. de werking op het plein ontvang je na betaling. 

o Bekijk ook zeker je spam-folder / ongewenste mail zodat je niets misloopt! 


