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Algemene	gegevens:	
	
Speelplein	De	Piepauw	
Doornstraat		
8970	Poperinge	
0498/56.64.58	
info@depiepauw.com		
BE60	2850	3343	0370	(Bnp	Paribas	/	fortis)	
	
Contactgegevens:	
	
Stijn	Mareco,	eindverantwoordelijke		 Jeugddienst	Poperinge	
0468/11.38.06	 057/33.26.29	
Wallenstraat	40bus	1.1	–	8800		 0478/26.07.14	
stijnmareco@icloud.com	
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Bij de inschrijving van uw kind gaat u akkoord met dit reglement. 
 

Locatie 
Het adres van het speelplein is Doornstraat 27.  Er is een ingang voorzien via de parking van de Maeke-
Blyde-zaal. Het speelplein is volledig omringt door een omheining.  

Werking 
Speelplein de Piepauw is een vakantiespeelplein dat onder toezicht staat van stad Poperinge. 
Het speelplein is ieder jaar open in de tweede week van de paasvakantie en de volledige grote vakantie. 
We zijn ook altijd open op betaalde feestdagen. (bvb 21/07 en 15/08) 
  

Openingsuren speelplein 
Ons speelplein heeft een werking in de grote vakantie en de tweede week van de paasvakantie. 
Openingsuren: 8u – 17u30 

Dagindeling 
- 8u – 9u  Opvang ochtend 
- 9u – 10u30 Vrije werking met keuzeactiviteit (spel, knutselen, animatie, materiaalkot, kampen bouwen, vrij spel) 
- 10u30 – 10u50 Pauze (Drank, koek en andere mondvulling nemen de kinderen zelf mee) 
- 10u50 – 12u  Vrije werking met keuzeactiviteit 
- 12u – 13u  Middagmaal (Boterhammetjes nemen de kinderen ook zelf mee of gaan naar huis) 
- 13u – 13u30  Opvang middag 
- 13u30 – 15u30 Vrije werking met keuzeactiviteit 
- 15u30 – 15u50 Pauze 
- 15u50 – 17u30 Vrije werking met keuzeactiviteit 
- 17u30 Einde van de werking 

Leeftijdsgroepen 
Sloebers 
Is voor alle kinderen vanaf schoolrijpe leeftijd (meestal 2,5/3 jaar). Kinderen zijn zindelijk als ze komen naar 
het speelplein. 
 
Spetters 
Kinderen die naar het eerste leerjaar of de brugklas gaan, kunnen kiezen tussen de kleuterwerking en de 6+ 
werking. De 6+ is iets vrijer om deel te nemen aan de keuzeactiviteiten of om vrij kampen te bouwen 
 
Rakkers 
Kinderen vanaf 9 jaar behoren tot de rakkers. Voor hen zijn er activiteiten voorzien die wat meer op hun 
leeftijd afgestemd is. 
 
Kastaars 
Deze groep wordt vaak iets meer verantwoordelijkheid gegeven. Het is natuurlijk een goede voorbereiding 
om het mogelijks animator te worden. Maar spelen en plezier maken blijft natuurlijk de prioriteit! 
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Tariefbepaling dagwerking 
Tarief voor alle werkingen binnen het speelplein: 
Halve dag:   2,50 euro 
Halve dag + middag pauze:         3,50 euro 
Volledige dag zondermiddagpauze:    5 euro 
Volledige dag met middagpauze:        6 euro 
Tarieven van de dagwerking zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest wordt opgestuurd op aanvraag 
van de ouders. Deze aanvraag MOET voor 30/10 doorgegeven worden via de site of via de hoofdmoni ter 
plaatste op het speelplein. Alle attesten worden in april verstuurd.  
De tarieven van de uitstappen worden zoveel mogelijk beperkt. 

 
Wijze van betaling 
De betaling van het dagtarief kan als volgt: 
- cash  
- bancontact 
- bancontactapp. 
- Overschrijving 
 
Betalingen via overschrijving moet minstens 24u voordien gebeuren. Indien het gevraagde bedrag niet op de 
rekening staat bij aankomst moet er cash worden betaald. Pas op, overschrijvingen die in het weekend 
gebeuren starten pas op maandag. Een overschrijving naar een andere bank duurt 24u.  
Ook voor activiteiten moet er op voorhand betaald worden. Geen betaling is geen inschrijving voor de 
activiteit.  

Afwezigheid bij een activiteit 
Men dient zich steeds vooraf te verontschuldigen bij afwezigheid voor een ingeschreven activiteit. Niet 
aanwezig zonder verontschuldigen binnen de toegelaten periode is geen garantie op het terugvorderen van 
het geld. 
(vb: uitstap Bellewaerde, zwemmen,…) 

Verzekering – ongevallen 
Alle kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen in onze werking. Klaagt uw kind thuis van pijn, dan moet dit ten 
laatste de dag na het ongeval aan de verantwoordelijke worden gemeld. 
De nodige documenten dienen ingevuld te worden binnen de 24u na het ongeval. 
Brillen vallen niet onder de polis lichamelijke ongevallen! Er wordt dus niet tussengekomen bij schade aan 
brillen. Voor extra info, contacteer de hoofdanimator.  

Kledij 
We zijn een vrije speelpleinwerking waar spelen centraal staat. Denk dus zeker aan speelkledij als de 
kinderen naar het speelplein komen. Vergeet de kledij niet te naamtekenen, dat maakt het ons gemakkelijker 
om de eigenaar terug te vinden. 
Een T-shirt van het speelplein kan verkregen worden op het secretariaat. De kostprijs van het T-shirt is 
vastgelegd op 5 euro. 

Publicatie fotomateriaal +  GDPR 
Wij nemen foto’s op onze werking en gebruiken ze in de brochure en plaatsen deze ook op onze 
facebookpagina of Instagram.  
De gegevens van u en uw kind worden twee jaar in tweevoud bewaard op de google-drive van het 
speelplein. Deze worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden bvb uitschrijven van fiscaal attest. 
Indien u wenst dat de gegevens of foto’s van uw kind verwijderd worden, kan u dit steeds melden aan de 
eindverantwoordelijke Stijn Mareco. 
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Medische informatie – informatie rond bijzonder gedrag 
Wij vragen de ouders strikt alle informatie door te geven bij de inschrijving. De medische fiche wordt dan 
opgemaakt met die gegevens. Indien deze informatie niet wordt meegedeeld kunnen wij niet aansprakelijk 
gesteld worden bij fouten door niet in kennis gesteld te zijn. Ouders hebben een meldingsplicht. 
Indien uw kind speciale aandacht vergt of een beperking heeft, neem dan eerst contact met de 
hoofdanimatoren en de eindverantwoordelijke! 

Verboden op het speelplein 
Volgende zaken worden beter thuis gelaten: Gameboy/PSP – gsm – mp3 – bagugan en dergelijke – 
waardevol speelgoed – speelgoedwapens – dieren - … 
Wanneer uw zoon/dochter toch een gsm nodig heeft, kan deze in veilige bewaring gegeven worden aan de 
hoofdanimator. 

Aanspreekpunten 
Voor alle problemen rond administratie of de werking kunt u steeds terecht bij het infopunt op het speelplein 
of bij de eindverantwoordelijke 

Bij ongepast gedrag op het speelplein  
Op grondgebied Poperinge zijn er vijf speelpleinwerkingen. Kinderen van 2.5 tot 12 jaar en/of jongeren van 
12 tot 15 (enkel voor de Piepauw) kunnen er terecht tijdens de paas- en/of zomervakantie voor een leuke 
vakantietijd.  
 
Voor sommige kinderen is echter moeilijk om zich te houden aan de regels van het speelplein. Daarom werd 
een gedragscode gemaakt voor alle Poperingse speelpleinen. We willen immers allemaal aan hetzelfde zeil 
trekken om van de zomertijd iets leuks te maken! 

Bereik van de gedragscode 
De gedragscode telt voor alle Poperingse speelpleinwerkingen:  

• Vakantiespeelplein De Pleute in Proven 
• Vakantiespeelplein De Piepauw in Poperinge 
• Vakantiespeelplein ’t Noageltje in Reningelst 
• Vakantiespeelplein ’t Pompierke in Roesbrugge 
• Vakantiespeelplein ’t Pleintje in Krombeke 
• Vakantiespeelplein De Bollaert in Watou 

Gedrag van het kind 
Bij ongepast gedrag op het speelplein zijn de animatoren genoodzaakt om in te grijpen. We kunnen immers 
niet toelaten dat een aantal kinderen de sfeer voor de andere kinderen tenietdoen.  

Wat is ongepast gedrag?  
• Alle vormen van geweld, zowel fysiek geweld (slaan, schoppen, bijten,…) als verbaal geweld ( 

vloeken, schelden, manipuleren, vernederen,…) en dit zowel ten opzichte van de andere kinderen als 
de animatoren. 

• Pesten van andere kinderen 
• … 

Gevolgen van de gedragscode 
Kinderen die ongepast gedrag stellen, worden hierop gewezen en mogelijks wordt dit ook besproken met de 
ouders. Bij herhaaldelijk ongepast gedrag, kan een tweede verwittiging volgen door de hoofdanimator en/of 
dagverantwoordelijke.  De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en worden uitgenodigd voor een 
gesprek met de dag- of hoofdverantwoordelijke van het speelplein. Blijft het gedrag aanhouden, dan kan het 
kind nog een derde en laatste verwittiging krijgen en kan het voor een tijdje geschorst worden op het 
speelplein.  
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Het speelplein behoudt zich ook het recht om kinderen onmiddellijk te schorsen indien dit gedrag een gevaar 
betekent voor andere kinderen of animatoren. De verantwoordelijk en/of hoofdanimatoren oordelen of het 
gedrag van het kind een gevaar voor de anderen betekent.  

 
Administratie speelpleinwerking 
De ouder wordt gevraagd om de uren te respecteren van de administratie. De hoofdanimatoren zijn er dan 
ook in de eerste plaats voor de kinderen. 
Uren voor administratie tijdens de werking: 
8u00 – 9u00 
13u00 – 13u30 
17u30 – 18u00 
Het secretariaat van de werking kunt u terugvinden in het linkse lokaaltje aan de hoofdingang. 

Ophalen en afhalen van uw kind. 
Bij de inschrijving vragen wij een ‘standaard’ afhaalmanier te kiezen, dus om 12u ’s middags of om 17u30 ’s 
avonds. Wordt er hier van afgeweken dan is er telefonisch contact met het speelplein of geef je een 
ondertekend briefje mee met de kinderen. Komt er iemand achter uw kind of vraagt het kind om zelf naar 
huis te gaan? Dan nemen wij eerst telefonisch contact op met de ouders. 
De kinderen dienen zich ook af te melden aan de ingang van het speelplein als ze vertrekken. 
We vragen aan de ouders, opvoeders om bij het afhalen van de kids binnen op het speelplein te wachten bij 
het inschrijvingslokaal. Zo wordt de parking vrijgehouden en blijft het verkeer vloeiend doorgaan.  

Communicatie met de ouders 
Wij vragen om ons aankondigingsbord aan de ingang in de gaten te houden. Dit is de plaats voor 
aankondigingen, afspraken, activiteiten, themadagen, etc 
Dringende zaken worden via briefjes meegegeven. 
Als u vragen heeft, kunt u zich altijd wenden naar de website www.depiepauw.com of een e-mail sturen naar 
info@depiepauw.com of stijnmareco@icloud.com	of bellen naar 0498/56.64.58 tijdens de werkingsuren. 
Buiten de werkingsuren is de eindverantwoordelijke bereikbaar op 0468/11.38.06 
Gelieve mail te prefereren. 	
 

Parking voertuigen 
De auto van de ouders wordt geparkeerd op de voorziene parkeerplaats van de Maeke-Blyde. De 
toegangsweg naar het speelplein blijft te allen tijde vrij voor de betrokken diensten en hulpdiensten. 
 
 
 
 
Getekend 
 

 
 


