
GOED NIEUWS: Speelplein Hip'O! gaat door! 
Na 2 weken brainstormen, vergaderen, overwegen, beslissen, overleggen, bijsturen en opnieuw 

beslissen, kunnen we eindelijk zekerheid geven over de organisatie van het 

vakantiespeelplein deze zomervakantie. We hebben er alles aan gedaan om 

de kinderen opnieuw te laten ravotten onder de deskundige begeleiding van onze animatoren 

en dat op beide afdelingen. 
 

Dat het niet zou lukken zoals we gewoon zijn, was waarschijnlijk voor iedereen wel duidelijk. Door 

de opgelegde maatregelen hebben we enkele knopen moeten doorhakken die we jullie graag 

even willen meegeven: 

 

WEET DAT: 
 We de veiligheid van de kinderen, ouders, animatoren, medewerkers, … hoog in het 

vaandel dragen en hier extra inzetten op (hand)hygiëne 
 Zieke kindjes geacht worden thuis te blijven 
 We nog steeds aandacht hebben voor kinderen met een beperking en 

maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, jullie zijn zeker welkom! 
 We maximaal de opgelegde maatregelen van de nationale veiligheidsraad 

zullen respecteren. 
  

DAAROM HEBBEN WE ENKELE MAATREGELEN MOETEN NEMEN OM HIER AAN TE VOLDOEN: 
 we werken met bubbels waarin max. 50 personen op weekbasis zitten 
 we vragen op voorhand in te schrijven én te betalen, ook voor de afdeling in het 

centrum. Deze inschrijvingen zullen van start gaan op 8 juni. 
 het zal niet altijd mogelijk zijn dat vriendjes in dezelfde bubbel zitten. 
 opvang is mogelijk vanaf 8 uur en tot 17.30 uur 
 de opvang wordt gratis aangeboden deze zomer, dit om spreiding binnen het brengen 

en afhalen van de kinderen ruim mogelijk te maken. 
  

We zijn er ons van bewust dat niet alle maatregelen als evident zullen worden beschouwd 

maar uitzonderlijke tijden vragen ook uitzonderlijke (en soms onpopulaire) beslissingen. 

We rekenen er dan ook op dat iedereen het nodige respect kan opbrengen om deze maatregelen 

op te volgen! 

 

Meer info over het vakantiespeelplein en de coronamaatregelen vind je 

op www.merelbeke.be/hipo. 

 

Inschrijven kan vanaf 8 juni via http://webshopmerelbeke.recreatex.be   
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Sanne Vekeman 
jeugdbeleidsmedewerker 
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