Werking speelplein Zap zomer 2020
Beste ouders,
Door de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zal ook de zomervakantie
op speelplein ZAP er anders uitzien.
Wij zien ons dan ook genoodzaakt om kinderen die dit jaar naar de speelpleinwerking willen komen,
op voorhand te laten reserveren.

HOE zal dit in zijn werk gaan?


Per week zal u plaatsen kunnen reserveren voor de speelpleinwerking: online of via de
jeugddienst. Deze reservatie is gratis.
Op die manier hebben wij een overzicht over het aantal kinderen die naar het speelplein komen
en wordt het maximale aantal niet overschreden. Een bubbel bestaat uit 42 kinderen. Door deze
reservatie weten wij exact in welke bubbel uw kind zit, dit ook in functie van contact tracing.



Per week dat u reeds voor uw kind(eren) reserveerde, heeft u zelf de vrije keuze welke dagen dat
u uw kind naar de speelpleinwerking brengt. Wij hoeven dit op voorhand niet te weten.
Uw kind moet een volledige dag naar het speelplein komen, halve dagen zijn dit jaar niet
mogelijk.



Er zal een bubbel zijn voor kinderen van 3-5 jaar (2015-2017) en twee bubbels voor kinderen van
6-12 jaar (2008-2014).



Denk er aan om bij het inschrijven broers en zussen zoveel mogelijk in dezelfde bubbel te steken.
Wij zullen zelf geen verschuivingen meer doen tussen de bubbels.

HOE verloopt de BETALING?


U betaalt per kind met de Jotie-pas. Hier dient voldoende geld op te staan.
Indien het saldo ontoereikend is, kan uw kind die dag niet naar de
speelpleinwerking komen.



Indien u een plaats gereserveerd hebt voor een week en gedurende de hele week komt uw kind
niet naar het speelplein, wordt achteraf een boete gefactureerd van €40.



Uw kind heeft nog geen Jotie-pas?
Indien uw kind nog geen Jotie-pas heeft, dient u ons de nodige gegevens te bezorgen.
U vult de bijlage in en bezorgt deze terug via jeugdcentrum@oudenaarde.be of in de brievenbus:

Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde.
Wij maken deze voor u aan en geven u een afspraak om de Jotie-pas op te halen.
Het verkrijgen van een Jotie-pas is gratis, bij verlies wordt een kost van €5 gerekend voor een
nieuwe kaart.

Hoe plaats ik geld op de JOTIE-PAS?



U kan via de webshop geld op de Jotie-pas zetten. Dit gebeurt via een online betaling.
U kan hiervoor ook langskomen op de jeugddienst. Betaal hier bij voorkeur met de kaart.

WANNEER gaan de speelpleinreservaties van start?

U zal via de webshop op www.oudenaarde.be en op de jeugddienst kunnen reserveren vanaf
woensdag 17 juni om 13u30. Indien u de mogelijkheid hebt om online in te schrijven, vragen wij u
om voorkeur te geven aan deze methode.

DEELNAMEVOORWAARDEN
Kinderen en jongeren die ziek zijn of waren in de voorgaande 5 dagen voor de
speelpleinweek, kunnen niet deelnemen aan het aanbod.

Indien u langskomt op de jeugddienst, gelieve de afstandsregels te respecteren en de nodige
hygiënische maatregelen te volgen. Er zal een hygiënische corner te vinden zijn aan de ingang van
het gebouw.
Volg ook duidelijk de vermelde regels in het gebouw. U kan het gebouw binnenkomen langs de
Hofstraat, uitgang is via de Dijkstraat.

