Vakantiepatronaat 2020
Beste ouders
Zoals reeds verkondigd zal Vakantiepatronaat 2020 door mogen gaan onder strikte voorwaarden. Via
deze weg willen we jullie graag inlichten op welke manier we te werk zullen gaan.

Wanneer?
Dit jaar zullen er maar liefst 5.5 weken VP zijn, met het startsein op woensdag 1 juli. Zo spelen we
door tot vrijdag 14 augustus. Ook zal er vast gehouden worden aan de VP-vrije week die deze zomer
plaatsvindt van 27 – 31 juli. Deze week zal er niet gespeeld worden.
We behouden het vaste dagplan:
-

13u30 tot 16u00 spelen we in de vaste leeftijdsgroepen
16u00 tot 16u30 is het tijd om een lekker koekje en/of drankje van thuis op te peuzelen
16u30 tot 17u30 is het befaamde kiesuurtje waar de kinderen een spel mogen kiezen

De prijs verandert dit jaar niet. Het bedrag staat nog steeds op €6/week. De eerste week bestaat
maar uit drie dagen, de prijs zal dan ook verlaagd worden naar €3 voor deze eerste week.

Wie?
Gezien de omstandigheden is het dit jaar niet mogelijk om jullie kleuters op te vangen bij de VPoma’s.
Wel zijn alle kinderen vanaf 5 jaar (indien vanaf september 2020 naar het eerste leerjaar) tot de
oudsten van 15 jaar welkom op het Vakantiepatronaat.

Bubbels! En inschrijvingen
Gezien we, zoals voorgeschreven, vasthouden aan de bubbels van 50 personen (inclusief leiding),
zullen we zorgen voor een tweede locatie. Op deze manier kunnen we een tweede bubbel oprichten
en meer kinderen de kans geven om zich bij ons goed uit te leven. De locaties zijn:
-

Vakantiepatronaat → 9-10, 11-12 en oudsten
Externe locatie (nog te bepalen) → 5-6-7-8

In elke bubbel zijn er 42 plaatsen per week beschikbaar voor jullie kinderen. Voor deze plaatsen kan
er wekelijks ingeschreven worden via een online formulier. Dit wil zeggen dat de bubbel per week
mag veranderen. Zo zullen jullie wekelijks de kans hebben om jullie kinderen in te schrijven voor de
week die komt. Wanneer de plaatsen volzet zijn, kunnen er geen aanpassingen meer worden gedaan.
We roepen dan ook op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de speeldagen wanneer je bent
ingeschreven. Dit laat geen plaatsen verloren gaan.
Indien de inschrijving niet in orde is, hebben wij de mogelijkheid om toegang te ontzeggen.
Meer info en het inschrijvingsformulier zal einde deze maand beschikbaar zijn op onze website
vakantiepatronaat.be .
De betaling zal verlopen aan de Kiss & Ride. Hierbij opteren we voor een gepaste cash betaling. We
vragen dan ook om het geld in een enveloppe te steken met de naam van uw kind op de enveloppe.
Alle betalingen worden in de loop van de week gecontroleerd.

Kiss & Ride
Om het contact tussen ouders en kinderen of leiding zo veel mogelijk te vermijden, zullen we een
Kiss&Ride opstellen. Om al een idee te hebben van het verloop hiervan, zetten we alles op papier.

Vakantiepatronaat
De aanwezige leiding zal zorgen voor een goed verloop van de Kiss & Ride-zone. Volgende stappen
geven een voorbeeld hoe het zal verlopen.

Auto’s
-

Leiding aan de straat zal de auto’s signaliseren om het terrein op te rijden.
U rijdt door tot het einde van de nadars
Op basis van naam zullen wij controleren of hij/zij is ingeschreven
Hier zal uw kind uitstappen, ontvangt de leiding een enveloppe met de gepaste betaling in
cash en zal u nogmaals een informatiebrief krijgen (verloop van de dag, contact e.d.)
Er mag niet gestopt worden om een babbeltje te slaan, een korte vraag aan de leiding is geen
probleem.
U mag terugdraaien en wederom stoppen op het einde van de nadars
De leiding zal hier het verkeer regelen tussen uitgaand en binnenkomend verkeer, houdt de
signalen goed in de gaten

Het ophalen zal op dezelfde manier verlopen. Er zal zich wellicht een wachtrij vormen. Dit is geen
probleem zolang iedereen plaats voorziet voor verkeer in 2 richtingen.

Fietsers
-

Ouders die meefietsen stoppen aan de Sint Lambertusstraat en krijgen ter plaatse een
informatiebrief (verloop van de dag, contact e.d.)
De kinderen mogen verder fietsen tot de fietsenstalling en hun fiets parkeren
De kinderen kunnen dan aan de andere leiding hun enveloppe overhandigen na controle van
diens inschrijving.

Het ophalen zal hierbij ook aan de straat gebeuren. We vragen uitdrukkelijk om bij het wachten de
afstand van minstens 1.5m te bewaren.

Geel = Nadars
Witte pijlen = Rijrichting auto’s
Blauwe pijlen = Rijrichting fietsers
Groene zone = Fietsenstalling
Rode bolletjes = Leiding

Externe locatie
De Kiss & Ride op de externe locatie wordt op een later moment toegevoegd.

IJsfestijn
Met de huidige omstandigheden zijn ook wij genoodzaakt om ons IJsfestijn af te lassen. Ook voor ons
is deze afsluiter van de zomer een erg leuke en belangrijke dag. Wij hopen u alsnog volgend jaar te
mogen verwelkomen op de editie van 2021.

Contact
Indien er bijkomende vragen zijn kan u ons, de hoofdleiding, steeds contacteren via de volgende
kanalen:
-

Andrej: 0486 40 38 76
Janne: 0470 86 63 53
E-mail: vakantie.patronaat@gmail.com

Indien u tijdens de zomer graag persoonlijk wil afspreken, kan dit op afspraak voor en na de VP-uren.
We zullen u dan ontvangen op de op voorhand afgesproken locatie (VP of de externe locatie). In dit
geval vragen we u om extra aandacht te besteden aan social distancing.

Ondanks de strikte maatregelen zien wij dit als het best mogelijke plan voor onze noden. Op deze
manier hopen we dan ook dat iedereen een leuke zomer zal hebben, jong en oud.

Met speelse groeten

Het Vakantiepatronaat

