
2015

Inschrijven vanaf maandag 4 mei
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Speelpleinwerking 2015
Voor kinderen van Hemiksem van het eerste tot en met het zesde leerjaar

De zomervakantie 2015 komt er weer zeer snel aan... Tijd om te spe-
len, zotte ontdekkingen te doen en te ravotten! Zoals steeds hebben we 
weer een supertof programma in elkaar gepuzzeld. Barbecuen, fuiven, 
schilderen, op uitstap gaan, sporten, zwemmen,... en dit alles in   
Depot Deluxe (Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem)
Elke weekdag (behalve op 21/07 - 27/08 - 28/08 - 31/08) 
kunnen jullie deelnemen aan verschillende leuke activiteiten.
Wat moet je weten over de speelpleinwerking 2015?

Per dag betaal je 4 euro voor het eerste 
kind. Vanaf het tweede kind betaal je 2 
euro. Voor sommige activiteiten vragen 
we een extra bijdrage. Dit bedrag vind 
je in het dagprogramma.

Let op: ook dit moet betaald worden 
bij inschrijven en kan eveneens niet 
gerecupereerd worden bij afwezigheid 
van de deelnemer(s). Je krijgt voor het 
verblijf een belastingsattest zodat je dit 
kan inbrengen op je belastingaangifte 
in 2016. 
 
Ook dit jaar zullen er activiteiten zijn 
voor de jongsten en aparte activiteiten 
voor de al wat ouderen. 

Je kan inschrijven vanaf 4 mei 2015 
tot 5 werkdagen voor de start van de 
activiteit als deze nog niet volzet is.

  Optie 1: ONLINE INSCHRIJVEN

Ga naar www.hemiksem.be en bij het 
nieuws vindt u de link om online in te 
schrijven. Na inschrijving krijg je een 
mail van ons waarin een rekening-
nummer staat zodat je het bedrag kan 
overschrijven.Vermeld bij de storting 

het referentienummer die je via mail 
ontvangt. Na betaling krijg je een be-
vestigingsmail.

   optie 2: FORMULIER AFGEVEN

Je kan inschrijven en betalen bij de 
vrijetijdsdienst in de Sint-Bernardus-
abdij tijdens de openingsuren van de 
vrijetijdsdienst.

We raden iedereen aan om zoveel 
mogelijk online in te schrijven zodat je 
steeds alles zelf van thuis kan opvol-
gen. Het aantal plaatsen per dag is be-
perkt, niet wachten tot de laatste dag is 
dus de boodschap!

Voor meer informatie en 
inschrijvingen kan je terecht bij 
de vrijetijdsdienst bij Yves &  
Karolien in het Administratief Cen-
trum, Sint-Bernardusabdij 1, tel.  
03 288 26 56 of yves@hemiksem.be

• Maandag, donderdag & vrijdag: 
9.00 u tot 12.00 u
• dinsdag & woensdag : 9.00 u tot 
12.00 u en 14.00 u tot 16.00 u.
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      AFSPRAKEN!
- Voor de kinderen van wie de ouders 
uit werken gaan, is er vanaf 07.00 u. 
vooropvang tot 09.00 u. en vanaf 16.00 
u. tot 18.00 u. is er ook naopvang. Deze 
dienst is gratis maar hier moet wel voor 
ingeschreven worden!

- Alle kinderen van het eerste tot en 
met het zesde leerjaar (d.w.z. kinderen 
die het eerste leerjaar net achter de rug 
hebben), die in Hemiksem wonen of in 
Hemiksem naar school gaan, mogen 
naar de speelpleinwerking komen. Je 
kan enkel deelnemen aan de activiteiten 
als je op voorhand ingeschreven bent.

- Gebruik het inschrijvingsformulier in dit 
boekje of schrijf in via www.hemiksem.be. 
Je krijgt een inschrijfbewijs, zo weet je 
waarvoor je allemaal ingeschreven bent 
en betaald hebt.

- Alle activiteiten starten om 09.00 u. en 
eindigen om 16.00 u.. Er wordt steeds 
ingeschreven voor een hele dag! De kin-
deren mogen niet vroeger vertrekken of 
afgehaald worden, tenzij om dringende 
redenen. Dit moet steeds op voorhand 
afgesproken worden met de vrijetijds-
dienst.

- Tussen de middag wordt er niet naar 
huis gegaan. De kinderen brengen zelf 
een gezond lunchpakket mee. Het ge-
bruik van glazen flessen is verboden.

- Ter plaatse kan men fruitsap kopen 
aan 0,50 euro. De kinderen mogen ook 
eigen drinken meebrengen. Bij warm 
weer hebben we voldoende drank bij!

-  Alle kinderen zijn verzekerd.

- De kinderen dragen best kledij die te-
gen een stootje kan. Op alle kledij (jas, 
vest, trui, sweater, T-shirt,...) moet de 
naam van het kind vermeld worden.

- Alle kinderen en hun ouders dienen het 
nodige respect op te brengen voor de 

monitoren, de andere kinderen, de loka-
len, het spelmateriaal en de omgeving 
waar de activiteiten doorgaan.

- De bijgevoegde medische fiches van 
de deelnemers dienen behoorlijk in-
gevuld te worden door de ouder(s) of 
voogd en afgegeven bij inschrijving.

-  Er is een beperking wat betreft het 
aantal kinderen dat toegelaten wordt, 
schrijf daarom op tijd in.

- Kinderen waarvan het gedrag of de 
houding een negatieve invloed heeft op 
de speelpleinwerking of die lijden aan 
ADHD of type 3 volgen in het onderwijs 
wegens gedragsstoornis - waarvoor de 
speelpleinwerking niet over gekwali-
ficeerd personeel beschikt om in een 
gepaste begeleiding te voorzien - kun-
nen geweigerd worden. De beslissing 
kan enkel genomen worden door de ge-
meentesecretaris op advies van de ver-
antwoordelijke coördinator.

- Videogames worden niet toegelaten op 
de speelpleinen. Ook niet in de voor- en 
naopvang! GSM’s worden uitgeschakeld 
en weggestoken.

- We raden alle kinderen af om zelf 
speelgoed naar de speelpleinwerking 
mee te brengen!

- Het programma is onder voorbehoud 
en kan steeds gewijzigd worden als dit 
door omstandigheden nodig is.

- De ouders/ voogd geven bij inschrijving 
de vrijetijdsdienst de toestemming om 
foto’s, genomen door medewerkers tij-
dens de speelpleinwerking, te gebruiken 
voor publicaties en sociale media.

- Deelnamekosten worden enkel terug-
betaald op vertoon van een geldig dok-
tersbewijs.

- Bij ondertekening van het inschrij-
vingsformulier verklaren de ouders 
of de wettelijke vertegenwoordigers 
zich akkoord met deze afspraken.



J: vm Je zal al wel enkele kindjes kennen maar het is nog leuker om 
nieuwe vriendjes of vriendinnetjes te leren kennen! 
J: nm Deze namiddag ontdekken we op het speelplein allerlei nieuwe 
plekjes waar je deze zomer veel kattenkwaad zal kunnen uithalen. 
O: vm Geen zomer vol pret zonder duidelijke afspraken. Kom en maak 
kennis met onze nieuwe monitors en verborgen plekjes en ontdek wie er 
deze zomer allemaal naar het speelplein zal komen! 
O: nm Hoe kan je de monitors beter leren kennen dan ze uit te dagen? 

J + O: vm Een heuse goochelaar komt voor ons zijn trucs uit de doeken 
doen. Dit is dus het moment om eindelijk zelf de nodige coole goochel-
trucs aan te leren. Ondertussen kan je je ook creatief uitleven en je 
eigen button ontwerpen.
J + O: nm We trekken met z’n allen naar het zwembad.

J: vm Dansen, zingen, springen, fratsen uithalen… We bereiden ons 
voor om als volleerde artiesten de circuspiste te betreden. 
J: nm Tijd om al onze kunstjes en dansjes te tonen op het grote podium! 
De eerste week sluiten we af met een grote speelpleinparty! 
O: vm Breng al je fantasie en favoriete zomernummers mee want we 
maken onze eigen speelpleindans! 
O nm Zet alle stoelen en tafels maar aan de kant want we gaan feesten 
als de circusbeesten.
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Woensdag 1 juli: Openingsspektakel 

Donderdag 2 juli: Hocus Pocus

Vrijdag 3 juli: De circuspiste

PROGRAMMA  2015
J = jongste 
O = oudste

VM = voormiddag
NM = namiddag

meenemen: 
Zwemkledij; 
Extra kosten: 
1,5 euro 

meenemen: 
Meenemen: 
eventueel 
cd’s met je 
naam er op! 

Thema week 1: Circusweek



J: vm De schat van Pandora ligt verstopt in de gemeente. Ga jij hem zoe-
ken? J: nm De Grieken waren meesters in het maken van vazen. Kan jij 
dit ook? We gaan aan de slag met klei! O: vm Vandaag gaan we naar de 
‘agora’. De wat?! We verkleden ons als oude Griek en spelen een spel 
op de markt! O: nm Wist je dat de Olympische spelen ontstaan zijn bij de 
Grieken? Ze speelden geen tafeltennis, maar deze middag krijgen wij 
een echte initiatie van Club 75, de tafeltennisclub van Hemiksem.  

J: vm “Over welke gestreepte kikker kan je wandelen? Een zebrapad!” 
Vandaag is er een super fijne activiteit voorzien rond ‘het verkeer’.  
J: nm “Jabadabadoe!” Vandaag bouwen we onze eigen Flintstonemo-
biel!  O: vm Deze namiddag worden we allemaal weer even een aap en 
evolueren we (hopelijk) opnieuw tot mens. Bereid je voor op het grote 
evolutiespel!  O: nm Kan jouw Flintstonemobiel ook echt rijden? Test het 
uit in het grote verkeersspel! 

J: vm Waren het nu de 3 of 4 musketiers? Op het speelplein zijn we 
vandaag allemaal musketier en nemen we het tegen elkaar op in 
een echte laddercompetitie. J: nm De strijd is gestreden, tijd voor 
een beetje rust. We kijken een film in onze speelpleinbioscoop. 
O: vm Het is bijna weekend, laten we de dag rustig starten met een 
film in onze speelpleinbioscoop! O: nm Tijd voor actie! Ken je het 
bekendste motto van de 3 musketiers? “Eén voor allen, allen voor 
één!” Op het speelplein wordt dit 1 tegen allen! 

dinsdag 7 JULI: Het Wilde Westen in het 
Nachtegalenpark 

WOENSdag 8 JULI: Griekse Goden 

DONDERdag 9 JULI: Kindershow Klutske & 
De ontdekkingsreizigers 

VRIJDAG 10 JULI: De 3 musketiers
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J + O: vm Vandaag komt Klutske! Dit theatergezelschap brengt 
speciaal voor ons  een meespeel-kindershow met muziek, mime, 
acrobatie, eigen liedjes, clowneske toestanden, show, dans,... 
Kortom, een show die we ons nog lang zullen herinneren! 
J + O: nm Echte ontdekkingsreizigers hebben geen schrik van wa-
ter. We begeven ons naar het zwembad van Hemiksem en gaan 
enkele uurtjes spelen in het water.

J + O: We trekken er op uit naar het Nachtegalenpark. Leef je uit op de 
grote speeltuin of bouw een echt kamp en strijd tegen de cowboys en 
indianen! Tegen 16 u. zijn we terug in het rustige Hemiksem. 

maandag 6 JULI: De Flintstones

Extra kosten:
1 euro 

Thema week 2: De teletijdmachine 

meenemen: 
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro
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J: vm Deze middag eten we BBQ maar eerst leven we ons uit op het 
springkasteel, “Woehoee”! J: nm We spelen spelletjes vanmiddag, meer 
bepaald de enige echte pleinspelen! O: vm “Vlaggenstok, vlaggenstok, 2 
bananen in een minirok…” Welke pleinspelen ken jij nog? O: nm Hopelijk 
zijn de worstjes en hamburgers al gezakt want deze middag is het 
springkasteel voor de oudste! 

J + O: vm We keren 50 jaar terug in de tijd en begeven ons naar de ker-
mis van toen. Ballen gooien, sjoelbakken, … Wie wordt de kermiskampi-
oen en wint de meeste trofeeën?
Daarnaast kan je ook luisteren naar verhalen van toen. 
J + O: nm bloem, melk, boter, … we gaan zelf koekjes bakken en versie-
ren (en smullen).

J + O: vm Vandaag start een nieuwe monitorenploeg. Ben jij ook be-
nieuwd hoe sportief onze nieuwe monitoren zijn? Deze voormiddag heb-
ben we de tennisterreinen, het beachterrein en voetbalveld afgehuurd 
en gaan we ons hier volledig uitleven! 
J + O: nm Nadat we 2 baantjes over en weer gezwommen hebben zoals 
oma en opa, is het tijd om ons echt uit te leven in het water! 

J: vm  “Dag, dames en heren, welkom bij...hoger, lager!” Wie heeft het 
geluk aan zijn kant en gaat met het meeste speelgoedgeld naar huis? 
J: nm Het liegenbeest is ontsnapt uit zijn kasteel. Tijd voor een zoekactie! 
O: vm Kapitein Zeppos staat weer voor een grote uitdaging, spannend 
… . 
O: nm Hoe heet de kat van Gargamel? Welke kleur krijg je als je geel en 
rood mengt? Wat zag je 2 beren doen? Weet jij het antwoord op deze 
vragen? Vandaag gaan we kwissen! 

MAANdag 13 JULI: uitstap naar ‘den Deugeniet’

DINSdag 14 JULI: BBQ feest 

WOENSdag 15 JULI: Opa en Oma gaan sporten

DONDERdag 16 JULI: Volksspelen

VRIJDAG 17 JULI: 50 jaar televisie 

J + O: We gaan op daguitstap naar een grote binnen & buitenspeeltuin 
in Ekeren! Bij goed weer kunnen we naar hartelust ravotten in de buiten-
speeltuin met springkasteel, trampolines, reuze zandbak met hindernis-
senparcours,....Als het weer wat tegen zit zijn er binnen mogelijkheden 
genoeg o.a. een reuzespeelstructuur en rodelbaan.

meenemen: 
Zwemkledij 
Extra kosten:
1,5 euro

Thema week 3: Op oma’s en opa’s zolder!  

Extra kosten:
10 euro

meenemen: 
Groenten en 
brood.
Wij zorgen 
voor de rest!
Extra kosten:
3 euro
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J: vm In de jungle geldt maar één regel, de wet van de sterkste! Bereid 
je voor op de jungleboekstratego. 
J: nm Shere Khan is in zijn creatieve bui! Wat zal hij vandaag voor ons in 
petto hebben?! 
O: vm Wat als … de monitoren ons de gekste situaties voorschotelen en 
wij het vervolg moeten verzinnen? We gaan improviseren! 
O: nm Koning Lowie heeft zijn apen los gelaten, dat belooft niet veel 
goeds…  

J: vm We trekken naar het park van Schelle voor een spelletje minigolf! 
J: nm We blijven nog even in het park en spelen leuke spelletjes in de 
speeltuin en op het grote grasveld. 
O: vm We gaan naar het park van Schelle. Voor de durvers en doeners 
is er een skateramp! Voor hen die het liever rustig houden, zijn er vol-
doende parkspelletjes voorzien. O: nm Deze namiddag is het minigolfter-
rein voor ons! 

J: vm Sesam open u! Los alle opdrachten van de speelplein-o-rama op 
en verdien zoveel mogelijk gouden munten uit de schatkamer! 
O: vm Ali Baba heeft jullie hulp nodig, haast je naar het speelplein! 
J+ O: nm Na onze belevenissen in het Midden-Oosten verdienen we wel 
wat verfrissing: we gaan zwemmen in het zwembad van Hemiksem. 

J:vm Duckstad is de stad waar Donald Duck, zijn familie en vele andere 
Disney-figuren wonen. Tijd voor een spel Duckstadmonopolie! J: nm 
Kwik, Kwek en Kwak hebben weer enkele ondeugende plannetjes in 
petto! 
O: vm Wisten jullie dat Donald Duck zijn eigen tijdschrift heeft? Als 
Donald Duck dit kan, kunnen wij dit ook! O: nm Wie kan er de meeste 
straten veroveren van Duckstad en wordt zo rijk als Dagobert Duck? 

MAANdag 20 JULI: Jungleboek

DINSdag 21 JULI: Gesloten

WOENSdag 22 JULI: 1001 nacht 

DONDERdag 23 JULI: Minigolf

VRIJDAG 24 JULI: Donald Duck 

meenemen: 
Aangepaste 
kledij
Extra kosten:
1 euro

meenemen: 
Zwemkledij 
Extra kosten:
1,5 euro

Thema week 4: Disney Dinges 
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J + O: Is er een betere plaats om de 4 elementen te ontdekken 
dan in de Nekker? Water en aarde hebben ze in overvloed! In de 
voormiddag wagen we ons aan de Kids Adventure, een uitgebreid 
avonturenparcours. Wie weet komen we ook wel met de elemen-
ten lucht en vuur in aanraking! 
In de namiddag leven we ons uit op de speeltuinen.

J: vm Wie een waterpistooltje heeft, mag dit zeker meenemen. Bij 
goed weer spelen we waterspelletjes! O: vm Hopelijk is het van-
daag goed weer zodat we de waterballonnen kunnen boven halen! 
J + O: nm De brandweer brengt een bezoekje aan het speelplein! 
Het is zeker en vast geen slecht idee om reservekledij mee te 
nemen! 

J: vm Het is weer de laatste dag van deze monitoren, oooohhh! Niet 
getreurd, dit betekent dat we weer BBQ gaan eten! Om de tafels 
een beetje feestelijk te maken, gaan we eerst placemats maken. 
J: nm Het springkasteel staat weer op het speelplein! O: vm Voordat 
we ons buikje weer rond smullen met BBQ gaan we ons uitleven 
op het springkasteel! O: nm Wie gaat er met de vuurbeker naar 
huis? We spelen een tornooi, maar wat voor een tornooi is nog een 
groot geheim! 

J: vm Zet je schrap, vandaag spelen we het spel GO IV . 
J: nm Om ter hoogste, om ter verste, om ter dikste, om ter meeste, 
… welke trofee neem jij mee naar huis? 
O: vm We schrijven ons eigen Guiness Book of Records! Wie gaat 
de zotste uitdagingen aan en breekt de coolste records? 
O: nm Hopelijk heb je een beetje vertrouwen in je teamgenoten 
want deze middag spelen we de ultieme strijd der elementen! 

J + O: vm Voor de durvers en doeners staat er een uitstap naar de 
klimzaal  op het programma. De creatievelingen onder ons kunnen 
hun eigen animatiefilm maken.
J + O: nm Ben je klaar om te laten zien wat je allemaal kan in het 
zwembad? Vergeet dan zeker je zwemkledij niet! 

MAANdag 27 JULI: Kids Adventure in De Nekker 

DINSdag 28 JULI: Water

WOENSdag 29 JULI: Vuur – BBQ 

VRijdag 31 juli: Aarde

DonderDAG 30 juli: Lucht

meenemen: 
extra droge 
kleren en/of 
zwemkledij  

meenemen: 
sportieve 
kledij (klim-
men), 
zwemgerief; 
Extra kosten: 
3 euro 
  

meenemen: 
Aange-
paste kledij 
naargelang 
het weer! ; 
Extra kosten: 
11 euro-

Thema week 5: De vier elementen

meenemen: 
Groenten en 
brood.
Wij zorgen 
voor de rest!
Extra kosten:
3 euro
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J: vm Wat kunnen de monitoren allemaal uit hun hoed toveren? 
Hopelijk iets geweldig want deze voormiddag gaan we met de in-
houd van de hoed knutselen! O: vm Als echte heksen en tovenaars 
gaan we vandaag experimenteren en proefjes uitvoeren! 
J+ O: nm Vandaag is het de beurt aan het Rode Kruis om een 
bezoekje te brengen aan het speelplein! 

J + O: Een daguitstap naar de kinderboerderij in Wilrijk! De kippen, scha-
pen en geiten verwachten jullie voor een dagje dolle pret. Vergeet zeker 
geen aangepaste kledij te dragen of mee te nemen! 

J: vm Het ganzenbord is tot leven gekomen en jij bent nu de pion. 
Probeer als eerste de eindstreep te halen! 
O: vm 4 ploegen strijden tegen elkaar, verdienen om ter meeste 
blokken en stippelen zelf het overwinningspad uit! 
J + O: nm We gaan met z’n allen in het zwembad spelen, ondertus-
sen kennen jullie dit al wel hé?! 

J + O: Als het mooi weer is, gaan we vandaag met de boot naar 
Bazel om daar een mega bosspel te spelen. Bij slecht weer, blijven 
we een dagje gezellig op het speelplein! 

J + O: Sportopia, een megacool indoor sportpretpark, heeft zijn deu-
ren weer geopend in het Antwerpse Park Spoor Noord. Meer dan 
twintig attracties wachten op sportievelingen. Van welke sporten 
we allemaal kunnen proeven, is nog een grote verrassing. Vorig 
jaar kon je je uitleven tijdens een gigantisch spelletje Twister, sprin-
gen op een uitgebreid trampolinecomplex waar zelfs de muren 
gebruikt kunnen worden om allerlei stunts uit te proberen, of klau-
teren op een heus touwenparcours. Ben je nieuwsgierig wat er dit 
jaar allemaal te beleven valt? Ga dan zeker mee naar Sportopia!

MAANdag 3 augustus: Heksen & tovenaars 

DINSdag 4 augustus: De  kinderboerderij 

WOENSdag 5 augustus: Onderwaterwereld  

DONDERdag 6 augustus: Sportopia

Vrijdag 7 augustus: Woudelfen en bosgeesten  

meenemen: 
Aange-
paste kledij 
(eventueel 
laarzen)
Extra kos-
ten: 1 euro 

meenemen: 
Zwemkledij 
Extra kosten:
1,5 euro

meenemen: 
sportieve 
kledij
Extra kosten:
5 euro

Thema week 6: Rare volkjes 
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J: vm Wat we deze voormiddag gaan doen is nog een grote verras-
sing. Wat we al wel kunnen verklappen, is dat je iets op wieltjes mag 
meenemen! J: nm De oudsten hebben deze voormiddag een spookhuis 
gebouwd, de echte durvers onder ons mogen dit gaan testen!
O: vm Wat is er leuker dan een spookhuis? Zelf een spookhuis bouwen! 
Spannend! O: nm Waarschijnlijk kan je al wel fietsen, steppen of skaten 
maar weet je ook hoe je dit veilig moet doen? Vandaag gaan we onze 
vaardigheden op wieltjes een beetje bijschaven aan de hand van allerlei 
proefjes! 

J: vm Er passeerden deze nacht boefjes op het speelplein! Help jij 
al ons materiaal terug te vinden? J: nm Hopelijk hebben we alles 
terug gevonden en kunnen we er deze namiddag nog een fijn 
dagje van maken! O: vm Durf jij mensen beet te nemen? Niemand 
in Hemiksem is nog veilig voor onze verborgen speelpleincamera! 
O: nm Wie, waar en hoe werd “Juffrouw Zwijntjes” vermoord? Ver-
geet je speurneus niet!  

J + O: vm Vandaag gaan we een eetbaar schilderij maken. Hoe we dat 
doen? Kom en ontdek en smul nadien van je eigen kunstwerk. 
J + O: nm Zwembad, here we come! 

J: vm Spring jij hoger dan Mega Mindy? Of verder dan Mega Toby? Test 
het op het springkasteel! J: nm The incredibles zijn op pad, wie weet 
komen ze mee pleinspelletjes spelen! 
O: vm Welkom op de superheldenacademie! O: nm Zijn jullie nog niet te 
oud voor het springkasteel? Natuurlijk niet! We gaan springen en plein-
spelletjes spelen. 

J:vm Sluip als een tijger over het speelplein en verover de schat 
van Don Corleone. J: nm Ooit al gefigureerd in je eigen krijtteke-
ning? Voor alles bestaat een eerste keer… . 
O: vm …---… !!! Leer het morse alfabet maar al uit je hoofd! Van-
daag spelen we een walkietalkiespel. O: nm Van al die enge maffia 
verhalen zou je nachtmerries krijgen. Om dit te voorkomen, gaan 
we een dromenvanger maken! 

MAANdag 10 augustus:  Griezeldag

DINSdag 11 augustus: Sherlock

WOENSdag 12 augustus: Superhelden op de BBQ

DONDERdag 13 augustus: Superchef en zwemmen

VRIJDAG 14 augustus: Maffia

meenemen: 
Breng  
vandaag je 
fiets mee!

meenemen: 
Zwemkledij 
Extra kosten:
1,5 euro

Thema week 7: Bibberen en beven

meenemen: 
Groenten en 
brood.
Wij zorgen 
voor de rest! 
Extra kosten:
3 euro
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J: vm De speelpleincinema opent zijn deuren, tijd voor een leuke 
film dus! J: nm Kom verkleed als je favoriete tv personage want 
vandaag gaan we zelf TV maken. 
O: vm Vandaag is iedereen een echte superstar. We schrijven onze 
eigen hit, ontwerpen een hoes en spelen mee in een videoclip! 
O: nm We gaan een middagje “chillen” in onze speelpleincinema! 

J + O : De Schorre heeft een grote vijver, misschien leeft daar ook 
wel een monster zoals in Schotland! Buiten monsters zoeken, 
kunnen we ook nog spelen in de speeltuin of ravotten op het 75 
hectare grote groene domein. Kortom, de Schorre is ons speelplein 
vol leuke avonturen vandaag. 

J + O : vm Luieren? Dat had je wel gedacht! Oefen je backhand 
en smash maar al want we trekken naar de tennisterreinen van 
Hemiksem. Wie zich liever uitleeft in het zand kan zich wagen aan 
een partijtje beachvolleybal. 
J + O: nm Vergeet je zwemzak niet want we gaan zwemmen

J: vm Een echte striptekenaar komt ons vandaag de kneepjes van 
het vak leren. We worden vandaag ‘cover-artiest’ en maken de 
voorpagina van ons eigen boek. J: nm Kom met iets op wieltjes 
vandaag en leer van een echte skater die trucjes die je al altijd wou 
kunnen. O: vm Vandaag maken we de speelpleinen onveilig met 
alles op wieltjes. Een echte skater leert ons de ene stoere truc na 
de anderen.O: nm Wou jij al altijd een karikatuur maken van je beste 
vriend, mama, opa, buurman,… ? Kom dan zeker vandaag naar de 
speelpleinen met je beste potlood, want vandaag leert een echte 
striptekenaar ons ‘knappe koppen’ tekenen.kneepjes van het vak.

J: vm Neem allemaal een oude (effen) t-shirt mee en we toveren 
deze om tot een nieuw exemplaar! J: nm Er is een oorlog losgebro-
ken tussen de verschillende pizzaboys uit de rupelstreek, bereid je 
voor op het pizzaspel! O: vm De toren van Pisa staat op instorten 
en ieder kwartiertje zakt de toren verder weg, tenzij wij dit kunnen 
tegen houden… Dit belooft een spannend spel te worden!  O: nm 
Je moet geen modeontwerper zijn om eigen kledij te ontwerpen. 
Breng een oude (effen) t-shirt mee en ga er creatief mee aan de slag! 

MAANdag 17 augustus: Hollywood 

DINSdag 18 augustus: Het monster van de Schorre

WOENSdag 19 augustus: Luilekkerland

DONDERdag 20 augustus: Kuifje 

VRIJDAG 21 augustus: Toren van Pisa 

meenemen: 
Aangepaste 
kledij!
Extra kosten:
1 euro

meenemen: 
Zwemkledij 
Extra kosten:
1,5 euro

meenemen: 
Aangepaste 
kledij en als 
je een skate-
board hebt 
moet je het 
vandaag
zeker mee-
brengen 

Thema week 8: wereldreizigers 

meenemen: 
(effen) oude 
t-shirt
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Heb je nog vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op!
- Yves: 03 288 26 56 / yves@hemiksem.be
- Karolien: 03 288 26 57 / karolien@hemiksem.be

Lees zeker de afspraken op pagina 2 goed na! 

J: vm We starten de laatste speelpleinweek met een bezoekje aan 
de striphelden in de bib! J: nm Poppenkast kijken is leuk, maar zelf 
poppenkastpoppen maken of poppenkast spelen is nog veel fijner! 
O: vm Ken jij de Muppets? Vandaag hebben zij striphelden te gast, 
we gaan namelijk onze eigen stripheldenhandpop maken! 
O: nm Striphelden vind je op veel plaatsen, maar vooral in de bib! 
Ben je ook nieuwsgierig naar wat we daar allemaal zullen beleven? 

J + O : Planckendael is veel meer dan zomaar een dierenpark. Op 
het 40 hectaren grote domein kan je exotische dieren bewonderen, 
zelf op avonturenreis gaan langs hangbruggen of in de kruin van 
een boom klimmen. Er is meer dan genoeg ruimte om te spelen en 
dieren te bewonderen. Een leuke en avontuurlijke uitstap gegaran-
deerd!

J + O : vm Het is de laatste dag op het speelplein, “oooohhhh”! 
Maar geen paniek, de laatste dag gaan we er nog eens een lap 
op geven! Foto’s van de voorbije maanden gaan we ludiek versie-
ren en ophangen aan onze fotomuur! Ook het springkasteel is er 
weer en we gaan voor een laatste keer BBQ’en. 
J +O: nm Het speelplein is bijna gedaan en we sluiten af met een 
feestje! Ben jij geen feestbeest? Dan kan je helpen met alles op te 
ruimen! 

MAANdag 24 augustus: Striphelden in de bib  

DINSdag 25 augustus: Planckendael  

WOENSdag 26 augustus: Het speelplein ruimt op! 

meenemen: 
Aangepaste 
kledij!
Extra kosten:
15 euro / 
5 euro (abon-
nement mee-
brengen!)

Thema week 9: Stripverhalen 

meenemen: 
Groenten en 
brood.
Wij zorgen 
voor de rest! 
Extra kosten:
3 euro
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Inschrijvingsformulier: Speelplein 2015 

Je kan inschrijven vanaf maandag 4 mei 2015. (vanaf 9.00u.) Je kan dit via  
www.hemiksem.be doen of je kan dit inschrijfformulier komen afgeven.  
Alles moet betaald worden bij het inschrijven. ( zie voorwaarden! )

Naam : 

Adres : 

Tel. thuis:

Geboortedatum:

School op 30/06/2015:

Klas op 30/06/2015:

Telefoonnummer waar iemand overdag te bereiken is. 
(vermeld naam van persoon naar wie we moeten vragen) 

Verblijft in de vooropvang bij de kleuterwerking:    ja              nee
(07.00 u. - 08.00 u.)
Verblijft in de vooropvang op het speelplein:     ja              nee
(08.00 u. - 09.00 u.)
Verblijft in de naopvang op het speelplein:   ja              nee 
(16.00 u. tot 18.00 u.)   
Mag om 16.00 u. alleen naar huis:          ja              nee

Opmerkingen:

Ondergetekende verklaart dat zijn/haar zoon/dochter in goede gezondheid verkeert en aan alle activi-
teiten van de speelpleinwerking kan deelnemen, de bijgevoegde medische fiche wordt ingevuld. On-
dergetekende verklaart zich akkoord met de afspraken vermeld vooraan in het programmaboekje              
 

     (handtekening van één van de ouders)
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Telefoonnummer waar iemand overdag te bereiken is. 
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(07.00 u. - 08.00 u.)
Verblijft in de vooropvang op het speelplein:     ja              nee
(08.00 u. - 09.00 u.)
Verblijft in de naopvang op het speelplein:   ja              nee 
(16.00 u. tot 18.00 u.)   
Mag om 16.00 u. alleen naar huis:          ja              nee

Opmerkingen:

Ondergetekende verklaart dat zijn/haar zoon/dochter in goede gezondheid verkeert en aan alle activi-
teiten van de speelpleinwerking kan deelnemen, de bijgevoegde medische fiche wordt ingevuld. On-
dergetekende verklaart zich akkoord met de afspraken vermeld vooraan in het programmaboekje              
 

     (handtekening van één van de ouders)
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Je kan inschrijven vanaf maandag 4 mei 2015. (vanaf 9.00u.) via www.hemik-
sem.be. Je kan ook nog het inschrijfformulier komen afgeven bij de vrijetijdsdienst.
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Kruis de dagen aan wanneer je komt! 



15

Medische steekkaart
Vul deze steekkaart zorgvuldig in en voeg hier 1 kleefbriefje van het ziekenfonds bij. Breng deze steekkaart 
mee als u uw kind komt inschrijven.

           

Identiteit van het kind

Naam : ....................................................................................................................
Adres : .....................................................................................................................
Geboortedatum: ......................................................................................................
Tel. waar iemand overdag te bereiken is: .............................................................
  

Medische gegevens

Naam en tel. nr. van de huisarts: ............................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bloedgroep - rhesusfactor: ......................................................................................
Werd het kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)?   ja / nee 
Zo ja in welk jaar? ..............................  
Kreeg het kind reeds serum tegen klem (tetanus) ?  ja / nee  
Zo ja wanneer? ....................................
Is het kind bijzonder allergisch voor:
  - geneesmiddelen: ja / nee  Zoja welke? ................................................ 
  - bepaalde stoffen of levensmiddelen? ja /nee  Zo ja welke? ......................... 
..............................................................................................................................
Is het kind vlug moe? ja / nee
Kan het deelnemen aan sport (zwemmen inbegrepen) en spel afgestemd op 
zijn/haar leeftijd? ja / nee
Moet het kind geneesmiddelen innemen? ja / nee   
Zoja welke, hoe dikwijls en hoeveel?
......................................................................................................................
(voorschrift van de geneesheer bijvoegen)

Andere inlichtingen
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Datum en handtekening


