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INLEIDING & INHOUD 
 
 
Beste Toeterouders 
 
Wegens het Coronavirus zijn er een aantal zaken die deze zomer anders zullen verlopen dan 
vorige jaren. Met dit document willen we jullie zo klaar en duidelijk mogelijk informeren 
over de zomerwerking van 2020. 
 
Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 
Deel deze info zo veel mogelijk met andere Toeterouders. Op die manier proberen we 
iedereen te bereiken! 
 
Wij hebben alvast superveel zin in de zomerwerking! 
Veel groetjes 
Het Toeterteam! 
 

 

 
1. Datum & plaats (p.3) 
 
2. Leeftijden & bubbels (p.3) 
 
3. Inschrijvingen (p.4) 
 
4. Dagindeling (p.5) 

 
5. Corona & voorzorgsmaatregelen (p.6) 
 
6. Belangrijk en niet te vergeten (p.7) 
 
7. Contact (p.7) 
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1. DATUMS & PLAATS WERKING 
 
 
Toeter gaat door in Gemeenteschool ’t Kraaiennest Grembergen op volgende data: 
 

• Week 1: Woensdag 15 t.e.m. vrijdag 17 juli 
 

• Week 2: Maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 juli (niet op 21 juli!) 
 

• Week 3: Maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 juli 
 

• Week 4: Maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 augustus 
 

• Week 5: Maandag 10 t.e.m. donderdag 13 augustus 
 
 
Opgelet! 
Dit jaar gaat onze werking door in Gemeenteschool ’t Kraaiennest (Rootjesweg 76, 
Grembergen) 
 
 

2. LEEFTIJD & BUBBELS 
 
 
De toegelaten leeftijd wordt aangepast: van 4 jaar t.e.m. 12 jaar (geboortejaar 2008 – 
2016). 
 
We werken met drie vaste bubbels per week. Die bubbel bestaat uit maximaal 45 dezelfde 
kinderen en 2 of 3 dezelfde animatoren. Die animatoren blijven de hele week bij dezelfde 
groep. 
Op basis van onderstaande leeftijden worden onze bubbels ingedeeld, maar de leeftijden 
kunnen overschreden worden. Wij vragen om broers en zussen zoveel mogelijk in dezelfde 
bubbel in te schrijven, indien het leeftijdsverschil niet te groot is (maximum 1 of 2 jaar 
verschil met de opgegeven leeftijdscategorieën). 
 
Elke bubbel krijgt ook een kleur. Op die manier onthouden de kinderen gemakkelijker hun 
bubbel en kunnen we duidelijker aanwijzen naar waar ze moeten gaan. Elk kind krijgt bij de 
inschrijvingen een bandje met de kleur van zijn bubbel. 
 

• Bubbel blauw: 4 jaar t.e.m. 6 jaar (geboortejaar 2016-2014)  
 

• Bubbel groen: 7 jaar t.e.m. 9 jaar (geboortejaar 2013-2011) 
 

• Bubbel oranje: 10 jaar t.e.m. 12 jaar (geboortejaar 2010-2008) 
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Elke bubbel heeft zijn eigen ruimte om de hele namiddag te spelen. Wij lassen per bubbel 
een apart toiletmoment in en elke bubbel heeft zijn eigen toiletten. 
 
 

3. INSCHRIJVINGEN 
 
 
Algemeen 
De inschrijvingen en betalingen gebeuren online via de Toeterwebsite en niet via e-mail of 
telefonisch. Ouders schrijven hun kind(eren) steeds in voor een volledige week in een 
bubbel per leeftijdscategorie. Kinderen zijn niet verplicht om elke dag van die week te 
komen, maar het wordt aanbevolen. Je betaalt per kind €15 voor de volledige week 
speelplein en een eenmalige verzekering van €5. 
 
Medische fiche, attest mutualiteit en attest belastingen 
De medische fiche moet online worden ingevuld. Je doet dat best meteen wanneer je je 
kind inschrijft. Wanneer je kind toekomt op het speelplein controleren wij of we de fiche 
van je kind hebben gekregen. Medische fiches kunnen niet ter plaatse ingevuld worden! Via 
onderstaande linken vind je de online medische fiche op onze website: 
https://speelpleintoeter.be/info-ouders/ 
https://speelpleintoeter.be/inschrijvingen/ 
 
De attesten van de belastingen en van de mutualiteit worden op het einde van de werking 
opgemaakt en meegegeven of thuis bezorgd. 
 
Week 1 
Week 1 start dit jaar op woensdag en eindigt op vrijdag. Dat wil zeggen dat de online 
inschrijvingen op maandag en dinsdag zullen plaatsvinden. Voor deze 3 dagen betaal je per 
kind 9 euro. 
 
Week 2 
Week 2 start op maandag en eindigt op vrijdag. De online inschrijvingen zullen in het 
weekend (zaterdag en zondag) plaatsvinden. 21 juli is een feestdag en is Toeter niet open. 
Dat is geen volledige week, dus betaal je 12 euro per kind. 
 
Week 3 en 4 
Week 3 en 4 starten op maandag en eindigen op vrijdag. De online inschrijvingen zullen in 
het weekend (zaterdag en zondag) plaatsvinden. Dit zijn volledige weken, dus betaal je 15 
euro per kind. 
 
Week 5 
Week 5 start op een maandag en eindigt op donderdag. De online inschrijvingen zullen in 
het weekend (zaterdag en zondag) plaatsvinden. Voor deze laatste 4 dagen betaal je 12 euro 
per kind. 
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Inschrijvingen doorheen de week 
Zijn de 3 bubbels nog niet vol? Dan kan je je kind nog steeds gedurende de week inschrijven. 
Let wel op: je betaalt per week en niet per dag! Dat wil zeggen dat je nog steeds 15 euro 
(hangt af van welke week) moet betalen. Ook al is de week begonnen en zijn er al enkele 
dagen van die week voorbij. 
 
Hoe inschrijven? 
 

1. Ga naar speelpleintoeter.be 
2. Klik op inschrijvingen (zie voorbeeld hieronder) 

 

 
 

3. Je klikt op de bubbel waar je je kind wil inschrijven. Om meerdere kinderen in te 
schrijven klik je op ‘+’ om een ticket toe te voegen. 

4. Klik ook op ‘+’ bij verzekering om eenmalig verzekering te betalen. Je betaalt per 
kind 5 euro verzekering. Heb je al eens 5 euro verzekering betaald deze zomer voor 
je kind? Dan hoef je dat niet meer te doen! 

5. Vul alle gevraagde gegevens in. 
6. Betaal het bedrag. 
7. Je krijgt een bevestiging per mail. 
8. Vul de online medische fiche in via onderstaande linken: 

https://speelpleintoeter.be/info-ouders/ 
https://speelpleintoeter.be/inschrijvingen/ 

 
LET OP: geen online inschrijving is geen toegang. Ter plaatste inschrijven of betalen wordt 
niet toegestaan! 
 
 

4. DAGINDELING 
 

 
12u30-13u15 
Inschrijvingen 

• Ouders zetten hun kind(eren) af en komen niet op het plein. 

• Wij controleren op onze lijst of je kind is ingeschreven en of je 
de medische fiche hebt ingevuld. 

• De temperatuur van je kind wordt gemeten en handen 
kunnen gewassen of ontsmet worden. 

• We geven elk kind een Toeterbandje + het kleurenbandje van 
hun bubbel. 

• Rugzakken zetten we in elke tent per bubbel. 

• Insmeren met zonnecrème gebeurt in de bubbel zelf. 

mailto:speelpleintoeter@gmail.com
https://speelpleintoeter.be/info-ouders/
https://speelpleintoeter.be/inschrijvingen/


 

  
speelpleintoeter.be  
speelpleintoeter@gmail.com 

6 

13u15 
Verzamelen 

• We verzamelen elke bubbel en dansen het Toeterdansje in de 
eigen bubbel. 

• Toneeltje (alle bubbels zitten gescheiden van elkaar om naar 
het toneeltje te kijken) 

• Toiletmoment per bubbel 

Activiteit 1 Steeds in eigen bubbel 
Activiteit 2 Steeds in eigen bubbel 
16u 
Vieruurtje 

Steeds in eigen bubbel 

Vrij spel Steeds in eigen bubbel 
17u 
Afhalen kinderen 

Om onze 3 bubbels gescheiden te houden, zal dit iets trager verlopen 
dan vorige jaren. 

 
!! Elke bubbel heeft een eigen speelruimte 
!! Elke bubbel heeft een eigen toiletruimte 
!! Tussen elke activiteit wordt er een toiletmoment voorzien om naar toilet te gaan en 
handen te wassen. 
 
 

5. CORONA & VOORZORGSMAATREGELEN 
 
 
!! Wanneer je kind (of je gezin) besmet is met het Coronavirus, vragen wij ons zéker te 
contacteren! 
Wij vragen om met ons contact op te nemen wanneer je kind mogelijk besmet is met het 
Coronavirus. Op die manier kunnen we andere kinderen, ouders en monitoren op de hoogte 
houden! Je kan met ons contact opnemen door te mailen, te bellen of onze Google Forms in 
te vullen. Wij verspreiden uiteraard geen naam of gegevens van uw kind/kinderen. Wil je 
ons anoniem contacteren? Vul dan zeker onze Google Forms in! Via Google Forms maakten 
we een online document aan om anoniem te laten weten dat je kind besmet is. Hier kan je 
de bubbel van je kind opgeven, de data wanneer uw kind aanwezig was op het speelplein, 
enzovoort. Je hoeft je naam niet verplicht op te geven en er worden geen enkele gegevens 
opgeslagen van de persoon die dit heeft ingevuld. 
 
Klik op volgende link voor de (anonieme) Google Forms in te vullen: 
https://docs.google.com/forms/d/11aQK_3rvA9BYFWDIPBFjNyxy-
deJXkQKvmMhC3dP5Vc/edit 
 
Verdere maatregelen: 

• Kinderen die ziek zijn, of symptomen vertonen, blijven thuis! 

• Ouders dragen verplicht een mondmasker bij het afzetten/ ophalen van hun 
kinderen en houden voldoende afstand. 

• Ouders betreden het plein niet! 

• Bij de inschrijvingen wordt de temperatuur van elk kind gemeten. Als de 
temperatuur te hoog is, zullen wij je kind niet kunnen toelaten op het speelplein. 
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• Social distance dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Toeter zorgt voor de 
nodige signalisatie en afbakening. 

• De kinderen wassen op vaste tijdstippen hun handen, onder begeleiding van de 
animatoren van hun bubbel. 

• Ontsmettingsalcohol is ter beschikking. 

• Drinkwater is voorzien. Ieder kind brengt zijn eigen beker of drinkfles mee. 

• Er is geen vrij spel. Kinderen moeten dus ‘verplicht’ meedoen met de activiteit 
binnen hun bubbel, ook het vrij spel tussen 16u en 17u zal door de animatoren van 
de bubbel geleid worden. 

 
 
 

6. BELANGRIJK & NIET TE VERGETEN 
 
 

1. Kinderen die ziek zijn of symptomen vertonen, blijven thuis! 
2. Als je je kind niet online hebt ingeschreven, krijgt je kind geen toegang op het 

speelplein! Wij maken geen uitzonderingen! Wanneer er toch problemen zijn, kan je 
ons altijd contacteren. 

3. Betaal eenmalig 5 euro verzekering per kind. 
4. Vul de online medische fiche in 

https://speelpleintoeter.be/info-ouders/ 
https://speelpleintoeter.be/inschrijvingen/ 

5. Je draagt verplicht een mondmasker bij het afzetten/ ophalen van je kind. 
6. Wij vragen jullie om nooit het plein op te komen! 
7. Houd voldoende afstand op de parking wanneer je je kind komt brengen/ ophalen. 

 
 

7. CONTACT 
 
 

 
 
TOETERFOON: 0485321004 
Bel ons tijdens de uren van de speelpleinwerking (12u30-17u) op onze nieuwe toeterfoon. 
 
STUURGROEP 
Buiten de uren van de werking kan je ons op onderstaande nummers bereiken: 
(Volg ons op Facebook en instagram om te zien wie wanneer op het speelplein staat.)  
0471 33 25 11 (Lisanne) 
0471 36 25 90 (Flore) 
0468 32 39 42 (Robbe) 
0483 03 76 50 (Yana) 
0487 65 57 78 (Britt) 
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speelpleintoeter@gmail.com 
 

  
 

Houd zeker onze sociale media (Facebook en Instagram) in de gaten voor kleine en grote 
mededelingen. Like en volg deze pagina’s zeker als je kind naar het speelplein komt. 
 

 
De zomerwerking van 2020 gaat door in Gemeenteschool ’t Kraaiennest. 
Rootjesweg 76, 9200 Grembergen 
 
 

 

Wij kijken alvast uit naar een spetterende zomer op het speelplein! 
Heb je nog vragen na het lezen van dit document? Aarzel niet om ons te 
contacteren! Wij staan open voor feedback en willen jullie kinderen een 
zalige zomer bezorgen! 
Tot heel heel heel snel, het Toeterteam! 
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