
INLICHTINGEN 
SCHOOLJAAR 2013 - 2014 
(1 inlichtingenformulier per kind) 

 

INLICHTINGEN OVER HET KIND  

Familienaam  Voornaam    

Straat  Nummer  

Postcode  Gemeente  

Geboortedatum / /  Geboorteplaats  

Telefoonnummer thuis          Meisje/Jongen 

School van het kind   Klas    

 

MEDISCHE GEGEVENS  KIND  

Naam huisarts  Tel huisarts  
Lijdt het kind aan: astma, epilepsie, diabetes,  …. of zijn er andere gezondheidsproblemen? 

Zo ja, welke?  

Indien het kind bepaalde geneesmiddelen moet nemen vragen wij u hiervoor een schriftelijke toelating met 
vermelding van hoeveelheden en tijdstippen van inname. 
 
Heeft het kind bepaalde allergieën? 

Zo ja, welke?  

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? In welk jaar?  

 

INLICHTINGEN OVER DE OUDERS  

Familienaam vader  Voornaam   

Tel werk  GSM  

E-mailadres  

Familienaam moeder  Voornaam   

Tel werk  GSM  

E-mailadres  

Fiscaal attest + facturatie op naam van  vader    moeder 

Tel andere contactpersonen  Familieband  

 
Volgende personen mogen mijn kind komen afhalen 

 

(in geval van afhaling door andere personen gelieve dit vooraf te signaleren aan de animator) 
 

 
 

SPEELPLEIN ‘De Leeuwtjes’ 
zomer 2014 

7 avontuurlijke weken met de klemtoon op speelplezier 
begeleid door jonge, enthousiaste animatoren 

 
 ’t Populiertje* 

kleuters vanaf 2,5 jaar 
(moeten naar de kleuterschool gaan & zindelijk zijn) 
 

Zonnig Leven* 
lagere schoolkinderen 
 

Week 1:  
30/06 – 04/07 
 
 

Droomvlucht 
 
 
 

Samen op de moto                                                             

 
Week 2:  
07/07 – 10/07  
(niet op 11/07) 

 

Griezelen op zolder 

                 

Vellemans vs Cromphout 
 
 

Week 3:  
14/07 – 18/07 
 
 

Het mysterie van de  
Vliegende Hollander 
 
 

Pret in de superette 
 
 

Week 4:  
28/07 – 01/08 
 
 

De groenten- en 
fruitafdeling 
 
 

Let’s APP   

    

Week 5:  
04/08 – 08/08 
 
 

In de boekenkast 
 
 
 

Speelplein-beach 
 
 

Week 6:  
11/08 – 14/08  
(niet op 15/08) 

 

Ik kijk door de bril van … 
 
 

Speelplein’s

 
Week 7:  
18/08 – 22/08 
 
 

 

    

Zappen 
 
 

 
       *’t Populiertje – J. Vanderstraetenstraat 91 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

       Zonnig Leven – J. Vanderstraetenstraat 198 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 
 
                                             V.U. Luc Deconinck – Pastorijstraat 21 – 1600  Sint-Pieters-Leeuw 
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Gedurende de zomervakantie organiseert het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw  

7 weken speelpleinwerking. 
Inschrijven kan dit jaar enkel per volledige week. 

 
Wie: kleuters vanaf 2,5 jaar (die reeds naar de kleuterklas gaan en zindelijk zijn), 
lagere schoolkinderen tem 12 jaar. 
 
Waar: kleuters: GBS ’t Populiertje, J. Vanderstraetenstraat 91, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,  
lagere schoolkinderen: Zonnig Leven, J. Vanderstraetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 
 
Openingsuren: van 7.00u tot 18.00u (de activiteiten lopen van 9.00u tot 16.00u, ervoor en 
erna is er toezicht). 
Voor de veiligheid van uw kind en voor de organisatie van de activiteiten vragen we dat 
ouder & kind zich samen aanmelden aan het onthaal bij de animator ten laatste om 8.45u 
en dat uw kind pas afgehaald wordt na 16.00u (om medische redenen èn nadat u dit ’s 
morgens signaleerde aan het onthaal, kan hiervan afgeweken worden). 
 
Tarieven: € 10,00/dag voor kinderen gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw, € 7,50/dag voor 
2° en volgende kind dat gelijktijdig wordt opgevangen. 
€ 15,00/dag voor kinderen niet gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw (maar er wel school 
lopen).  
Annuleren kan kosteloos tot 20/06/2014. 
Wanneer een doktersattest op naam van het kind - binnen de week na ziekte - bezorgd wordt aan de 
jeugddienst, zal de deelnameprijs NIET worden aangerekend voor de dagen vermeld op het attest. 

Betaling gebeurt achteraf via factuur. Kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar voor 
kinderen tot vóór de 12e verjaardag. Bij niet betaling ontvangt u geen fiscaal attest en zal 
latere deelname niet mogelijk zijn. 
 
Bus: er wordt dagelijks busvervoer aangeboden vanuit en naar Ruisbroek (GBS Wegwijzer, 
Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek), hiervoor zal € 3,00/dag worden aangerekend. 
 
Maaltijden: je ontbijt thuis en brengt een lunchpakket + gezond 10-uurtje mee. Op het 
speelplein wordt gedurende de ganse dag water aangeboden en een 4-uurtje. 
 
Zwemmen: op woensdag gaan kinderen vanaf de 2e kleuterklas zwemmen, kostprijs  
€ 3,00 (niet verplicht). 
 
Kledij: graag speelkledij aantrekken en kledij + boekentas duidelijk van naam voorzien. 
Kleuters: reservekledij in zakje meegeven! 

Inschrijven: ! Het aantal plaatsen is beperkt, snel inschrijven is de boodschap ! 
Inschrijven kan online of door deze formulieren volledig ingevuld te bezorgen aan de 
jeugddienst voor 20 juni 2014. 
Na de deadline (20/06) kan er nog ingeschreven worden bij de jeugddienst (niet meer 
online) op maandag en woensdag tussen 8.00u en 12.00u voor opvang vanaf de maandag 
erop (indien er nog open plaatsen zijn). 

Inschrijvingen zijn enkel geldig SAMEN met het inlichtingenformulier van uw kind. 

Ouders die openstaande facturen hebben voor de BKO of speelpleinwerking worden 
geschrapt voor latere deelname  aan deze initiatieven. 

  

JEUGDDIENST   Lotstraat 8   1600 Sint-Pieters-Leeuw 
02 370 28 86/81     speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be 

www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking 

 

 

INSCHIJVING 
SPEELPLEIN De Leeuwtjes 

ZOMER 2014 

 

Familie- en voornaam  kind    leerjaar  

Week 1       30/06 – 04/07           

Week 2       07/07 – 10/07 (niet 11/07)         

Week 3       14/07 – 18/07           

Week 4      28/07 – 01/08 

Week 5       04/08 – 08/08           

Week 6       11/08 – 14/08 (niet 15/08)           

Week 7      18/08 – 22/08 

 
 

Contactpersoon:   Tel  

Wenst gebruik te maken van het busvervoer in Ruisbroek GBS Wegwijzer   ja   neen  

Kinderen worden ’s morgens tussen 7.30u en 8.00u afgezet en terug opgehaald ’s avonds tussen 16.30u en 18.00u 
Kostprijs per dag: € 3,00 

 
 
 
 
 
  
- We vragen u om alle wijzigingen in verband met de ingevulde gegevens zo snel mogelijk door te geven aan de 
jeugddienst (of ten laatste bij een inschrijving voor een nieuwe vakantieperiode). 

- Indien u niet wenst dat eventuele foto’s van uw kind gepubliceerd zouden worden dient u ons hiervan 
schriftelijk op de hoogte te brengen. 

- Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden (dit kan geraadpleegd worden op 
www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking of opgevraagd bij de jeugddienst). 

-       Ondergetekende geeft de gemeente de toestemming een arts te raadplegen indien de fysieke toestand van het 
kind dit vereist en verklaart de kosten hiervoor terug te betalen. 
 

 

Naam en voornaam +  

Handtekening ouder/voogd                                                                           Datum 

 

 

 

………………………………………                                                                          …  /  …  /  2014                                         
                     

 

 

 

 

 

 


