Speelpleinwerking Biezabijs
Op 4 juli is het weer zover! Speelpleinwerking Biezabijs is terug in GC De Route.
Spelen, lachen, gieren en ravotten! Alle kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar oud zijn welkom om bij ons een unieke en
plezierige ervaring op te doen.

Voor wie?
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar van Sint-Gillis-Waas en daarbuiten.
Jongeren van 13 t.e.m. 15 jaar zijn welkom bij de tienerwerking.

Wanneer?
De speelpleinwerking loopt vanaf 4 juli tot en met 26 augustus (uitgezonderd op maandag 11 juli, donderdag 21 juli
en maandag 15 augustus). De tienerwerking loopt van 5 juli t.e.m. 25 augustus (uitgezonderd donderdag 21 juli) en
vindt iedere dinsdag en donderdag plaats.
De kinderen zijn telkens welkom van 9 tot 16 uur.
Er is vooropvang voorzien vanaf 7.30 uur en naopvang tot 18 uur.

Waar?
Je vindt ons speelplein in GC De Route, Stationstraat 201 in Sint-Gillis-Waas.
De tienerwerking vindt plaats in jeugdhuis Den Biel, Kerkstraat 25 in Sint-Gillis-Waas.

Procedure
Bedrag

Procedure
De inschrijvingen starten vanaf 24 mei. De inschrijving en betaling gebeurt vooraf via de webshop.

Hou rekening met de volgende zaken als je jouw kind inschrijft:
 Je kan deze zomer opnieuw per dag inschrijven.
 Bij de eerste stap kies je de maand waarvoor je wil inschrijven en vink je de dagen aan.
 Bij de tweede stap kies je dan per dag of je voor- of naopvang wil.
 Met het pijltje naast de datum kan je naar de verschillende dagen gaan.

 Annuleren is mogelijk met teruggave van inschrijvingsgeld tot de week voordien of op vertoon van een geldig
doktersattest.
Let op
Het speelplein gaat op 20 juli en 19 augustus op uitstap. Als je jouw kind hiervoor wil inschrijven, duid je deze uitstap
ook aan bij de opties. Voor wie niet meegaat op uitstap, voorzien wij ook speelpleinwerking in GC De Route.
De tieners plannen op dinsdag 26 juli en donderdag 25 augustus een uitstap. In onderling overleg beslissen ze zelf
naar waar ze gaan.

Bedrag
Voor inwoners
 5 euro per dag (zonder opvang).
 6 euro per dag (met opvang).

Voor niet-inwoners:
 8 euro per dag (zonder opvang).
 10 euro per dag (met opvang).

contactinformatie
Jeugd
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

03 727 17 00
 jeugd@sint-gillis-waas.be

Openingsuren deze week
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

