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Hey speelbeesten! 

We hebben reeds een bewogen periode achter de rug. Maar we hebben goed nieuws! WIJ GAAN 
SPELEN! 
 
De maatregelen, die de overheid had genomen met het doel om het coronavirus in te perken, 
worden stelselmatig afgebouwd. Hierdoor is het mogelijk om onze speelpleinwerking tijdens de 
zomervakantie door te laten gaan. Jeeeeej! ���� 
 
Maar het zal geen zomer zijn zoals anders. We zullen rekening moeten houden met maatregelen om 
mogelijke besmettingen te voorkomen. Spelen staat nog altijd centraal en we zullen er alles aan doen 
om jouw kind een onvergetelijke zomer te laten beleven, net zoals elk ander jaar. 
 
We hebben enkele nieuwe regels die je moet naleven. We benadrukken graag dat deze beslissingen 
er gekomen zijn voor de veiligheid van de kinderen, van ons en van jou! Ze zijn bovendien enkel van 
toepassing tijdens de zomervakantie van 2020.  
 
We vragen je om deze strikt na te leven, in het belang van de gezondheid van onze kinderen en 
animatoren! Iedereen moet zijn/haar steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat de speelpleinzomer 
gegarandeerd blijft. 

 

1. Organisatie (Hoe en met wie spelen we tijdens de zomer van 2020?) 

• We werken met een contactbubbel van 50 personen per week. Deze contactbubbel 
bestaat per week uit dezelfde 44 kinderen en 6 animatoren. 

De kinderen zullen in dezelfde week spelen met dezelfde vrienden en dezelfde 
animatoren. 

• We moeten snoeien in de leeftijd van de kinderen. Enkel kinderen van 4-12 jaar 
(geboortejaar 2008-2016) mogen deelnemen aan onze speelpleinwerking. 

• Ouders van kinderen die tot de risicogroep horen, moeten in samenspraak met de 
huisarts zelf beslissen of hun kinderen naar het speelplein mogen komen of niet. Je kan 
de lijst met risicogroepen achteraan dit document vinden. 

• Kinderen die ziek zijn of waren in de voorbije 5 dagen, kunnen niet deelnemen aan onze 
speelpleinwerking. 
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• We spelen een hele dag. Van ’s morgens tot ’s avonds, minstens van 9u30 tot en met 

16u30. 

Er is geen mogelijkheid om uw kind een halve dag te laten komen (vergeet dus niet een 
lunchpakket mee te nemen!). De openingsuren zijn als volgt; 

Vooropvang 07u30-09u00 
Ochtendpoort 09u00-09u30 

Avondpoort 16u30-17u00 
Naopvang 17u00-18u00 

 
• Onze Zotte Activiteiten zullen dit jaar ingeperkt worden waarbij we zo veel mogelijk 

vermijden om het speelplein te verlaten. 

• Onze jaarlijkse zomeruitstap zal dit jaar helaas niet doorgaan. 

2. Hoe schrijf je je in? Let op! Alleen kinderen die op voorhand ingeschreven zijn spelen mee. 

• Men moet elk kind vooraf inschrijven. Dit gebeurt via de website. Indien men niet 
beschikt over een internetverbinding, kan men ons altijd contacteren waarna we samen 
een oplossing bedenken. Men kan geen kinderen inschrijven via mail of telefoon! 

We kunnen u helpen, maar inschrijven per computer moet u zelf doen. 

• Wij sluiten de inschrijvingen van een speelpleinweek af op zaterdag 12 uur voor het 
begin van de week waarin uw kind komt spelen.  

Bijvoorbeeld: komt uw kind spelen in de week van 13 juli; dan sluiten wij de 
inschrijvingen af op 11 juli om 12 uur ‘s middags. 

• Wens je een speelpleinweek te annuleren, dien je een mail te sturen met daarin de naam 
van de kind(eren) en de desbetreffende week en dit vóór sluiting van de inschrijvingen 
(namelijk zaterdag, 12u00 voordat de speelpleinweek begint). Hierna zullen we je het 
bedrag terugbetalen, verminderd met de ons aangerekende elektronische 
transactiekosten. 

• Na het inschrijven van uw kind(eren), ontvang je per kind een ticket. Hierop staat een 
QR-code. Dit moet je elke dag tonen aan de inkom van het speelplein. Men kan kiezen 
om deze ticket(s) af te drukken of op de smartphone te tonen. 

Mensen die gebruik maken van onze busdienst, zullen de bevestiging moeten afdrukken 
en meegeven met hun kinderen zodat zij dit kunnen tonen aan de inkom. Kinderen 
moeten ook steeds het ticket tonen aan de animator(en) op de bus indien zij dit vragen 
ter controle. 

• We rijden ook dit jaar gratis met de bus. Bij de inschrijvingen moet aangeduid worden of 
jouw kind de bus neemt naar De Speelplaneet. 
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3. Betalen 

• Bij de inschrijving betaal je voor een volledige week (€25). Kinderen zijn niet verplicht 
om heel de week te komen maar het wordt ten stelligste aangeraden om geen spreiding 
van verschillend jeugdaanbod (kinderopvang, sportkampen, voetbaltraining,…) te 
plannen in dezelfde week. 

Ook al komt jouw kind maar enkele dagen, de prijs is niet onderhandelbaar. Je betaalt 
digitaal (via creditkaart, bancontact of online overschrijving). 

• Voor- en naopvang dient men op het speelplein aan de inkom cash te betalen. Zorg er 
alstublieft voor dat je gepast kunt betalen om het uitwisselen van geld tot een minimum 
te beperken. Hierbij zullen hygiënische maatregelen genomen worden voor onze 
(hoofd)animator aan de kassa. Het tarief is ongewijzigd en bedraagt €0,50 per begonnen 
half uur. 

• Ouders krijgen deze zomer automatisch een fiscaal attest toegestuurd via mail. 

Men kan, zoals elk jaar, ook mutualiteitspapieren met klevertje binnenbrengen op het 
speelplein. Wij vullen dit in waarna we je dit terugbezorgen! 

4. Gedragscode ouders 

Ook voor ouders moeten we streng zijn en een aantal regels opstellen die gevolgd moeten 
worden. 

• Ouders dienen voor de ingang te wachten met respect voor Social Distancing (men kan 
de signalisatie, die door ons zal worden aangebracht, volgen). 

• Ouders dienen een eigen mondmasker aan te hebben bij de inkom. Er is telkens 
maximum 1 ouder in de inkom toegelaten. 

• Onder geen enkele voorwaarde mag een ouder voorbij de inkom komen. Het speelplein 
is enkel toegankelijk voor animatoren en kinderen. 

5. Nieuw voor de kinderen 

• Kinderen wassen hun handen (met water en zeep voor minstens 40 seconden, tenzij 
anders vermeld) op afgesproken tijdstippen; 

o bij aankomst en vertrek op het speelplein. Er zal aan de inkom alcoholgel 
voorzien worden. 

o voor en na elk WC-bezoek. 

o voor en na het middageten. 

o voor en na het vieruurtje. 
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• Kinderen mogen de keuken in de Toverboon niet betreden zonder toestemming van 
een hoofdanimator. Indien ze de toestemming hebben gekregen, dienen ze vooraf hun 
handen te wassen of desinfecteren. 

• Zoals elk jaar zal er gedurende de hele dag drinkwater voorzien worden. Alle kinderen 
dienen wel zelf een eigen, herkenbare (lege) drinkbus mét naam mee te nemen voor dit 
water. 

Indien er wijzigingen worden aangebracht, zullen we dit tijdig via onze website en sociale media 
communiceren! 

Zit u met vragen of zijn er zaken onduidelijk? Aarzel niet om ons te contacteren via onderstaande 
gegevens: 

• Zomerlijn: 0472/28 15 95 (tijdens de maand juni is deze enkel op zaterdag van 10u00-18u00 
bereikbaar) 

• speelpleinspeelplaneet@gmail.com 
• www.speelplaneet.net/contact 
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RISICOGROEPEN PEDIATRIE 
 
Deze lijst werd met zorg samengesteld na consultatie van verschillende pediatrische 
beroepsverenigingen en specialistische organisaties. Wij wensen te benadrukken dat hij als richtlijn 
dient, mits gegronde reden en in overleg met de behandelende arts kan en mag er van afgeweken 
worden. De lijst is evenmin limitatief. Het toepassen ervan valt onder verantwoordelijkheid van de 
behandelende arts in overleg met de patiënt, de ouders en/of de verzorgers.  
 
Deze lijst is bedoeld als leidraad bij de beslissing om kinderen wel of niet naar school te laten gaan. 
 
ALGEMEEN 
• Voor kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per 

dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht< 40kg)  
wordt geadviseerd niet naar school te gaan. 

• Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie:  te overleggen 
met behandelende arts. 

• Kinderen met ernstige meervoudige chronische aandoeningen: te overleggen met behandelende 
arts . 

• Kinderen met een chronische ziekte die naar school mogen gaan moeten uiteraard, net zoals de 
rest van de bevolking, de richtlijnen rond hygiëne, afstandsmaatregelen en mondmaskergebruik 
(volgens leeftijd), zoals aangegeven door de nationale veiligheidsraad strikt opvolgen. 

• Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan 
werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygienische maatregelen. Van 
zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont moet een arts gecontacteerd worden en 
de Sciensano isolatierichtijnen gevolgd worden. 

 
PNEUMOLOGIE/ CF 
NIET:  

- Onstabiele CF and non-CF bronchiectasieën (FEV-1 < 60%, snelle achteruitgang, herhaalde 
exacerbaties > 3 per jaar, zuurstof therapie). 

- kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per 
dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg 

- onstabiel ernstig astma met nood aan hoge dosis systeemcorticoiden of biologicals 
- chronische zuurstoftherapie 
- chronische niet invasieve beademing 
- onstabiele congenitale longen/luchtwegaandoeningen 

 
 
 
PRIMAIRE IMMUUNSTOORNISSEN 
NIET:  

- PID met ernstige gecombineerde immuunstoornis ((S)CID of ernstige lymfopenie (aantal 
CD4 T cellen < 200)) 

- PID EN ernstig longlijden (zie pneumologie) 
- PID patiënten die een stamceltransplantatie of gentherapie zullen krijgen of gekregen 

hebben < 1 jaar geleden of langer indien extra behandeling nodig is. 
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- Overige PIDnl.chronische granulomateuze ziekte (CGD), familiale hemofagocytair 
lymfohistiocytosis (HLH), aangeboren auto-inflammatoire aandoeningen (behalveFMF), 
Down syndroom met PID , PID en  actieve* immuun dysregulatie (LRBA, NFKB1, NFKB2, 
STAT3 GOF, IRAK4, MyD88, STAT2,..). 

 
* Dwz: auto-immune of auto-inflammatoire opstoot tijdens het voorbije jaar of recent 
opgestarte immuunonderdrukkende medicatie. 

 
- Overige ernstige PID waarbij de PID patiënt zelf door zijn/haar behandelende arts zal 

o gecontacteerd en geadviseerd worden om niet naar school/werk te gaan. 
 
CARDIOLOGIE 
NIET : 

- Na harttransplantatie 
- Bij pulmonale hypertensie 
- Bij ernstig hartfalen 

 
ENDOCRINOLOGIE 
WEL:  

- children with diabetes and other endocrine conditions (oa kinderen met bijnier vervangende 
therapie: congenitale bijnierschors hyperplasie, bijnier insufficiëntie,...) 

 
NEFROLOGIE 

- NIET: 
o kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 

20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met 
gewicht < 40kg) 

o kinderen  die  in  de  afgelopen  6  weken  rituximab  of  eculizumab  hebben  
toegediend gekregen of bij wie toediening van deze medicatie wordt gepland in de 
komende weken 

- Te overleggen met de behandelende arts:  
o kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie 
o kinderen onder behandeling met dialyse of plasmaferese 
o kinderen bij wie atypisch hemolytisch uremisch syndroom werd vastgesteld  
o kinderen met vaak recidiverend of steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom 
o kinderen  die  in  het  afgelopen  jaar  (langer  dan  6w  geleden)  rituximab  of  

eculizumab hebben toegediend gekregen 
 
REUMATOLOGIE 
NIET:  

- kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per 
dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg) 

WEL: 
- Kinderen met een reumatische aandoening en behandeling met andere 

immuunonderdrukkende medicatie zijnde: 
o Basismedicatie   inclusief   Plaquenil,   Methotrexaat   (ledertrexate,metoject), 

Cellcept, Cyclosporine, prograft/advagraf en Imuran 
o Biologische medicatie inclusief  
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 TNF alpha inhibitie (Enbrel, Humira, Infliximab),  
 Orencia 
 IL-1 inhibitie (Anakinra, Ilaris),  
 IL-6 inhibitie (Roactemra),  
 JAK inhibitie (Olumiant, Xeljanz),  
 Rituximab, 

 
GASTRO ENTEROLOGIE 
NIET: 

- kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per 
dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg) 

WEL:  
- kinderen in een stabiele situatie (in remissie) onder 1 immunomodulator 

Te overleggen met behandelende arts:  
- kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie  

 
NEUROLOGIE: 
NIET:  

- patienten onder chronische zuurstofbehandeling of niet invasieve beademing of 
verminderde longfunctie (zie pneumologie) 

- kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per 
dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg) 

OPM vaak gaat het hier om kinderen met een complexe multipathologie, waarvoor overleg 
behandelende kinderneuroloog aangewezen is 
 
 
 
 
HEMATO-ONCOLOGIE 
NIET:  

- kinderen onder intensieve behandeling of na allogene stamceltransplantatie (+/-12 maanden 
of langer, afhankelijke van de duur van de immuunonderdrukkende behandeling 

WEL:  
- alle anderen, inclusief ALL patienten onder onderhoudsbehandeling, kinderen behandeld 

met glivec, hydrea, etc.  
- Opm: igv comorbiditeit wordt wordt dit individueel beoordeeld door de behandelende arts 


