
 SPEELPLEINWERKING TIJDENS 
DE PAASVAKANTIE

 
Voormiddag: keuzeactiviteiten 
met af en toe open speelaanbod 
 
Namiddag: activiteiten per 
leeftijdsgroep 
 

VOOR ALLE KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR
't Speelplein is een gemeentelijke speelpleinwerking die speelplezier biedt aan de Pittemse 

kinderen! Onze enthousiaste ploeg van (hoofd)animatoren organiseert tijdens de paasvakantie 
aantrekkelijke activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar! 

Speelaanbod 
 Egemstraat 49, Pittem. 

De benedenverdieping van de 
KSA en chiro is volledig beschikbaar voor de 
speelpleinwerking. 
 

Uren 
 

 
7.30u - 9.00u: inschrijvingsmoment 
+ opvang 
9.00u-12.00u: activiteiten 
12.00u: ophalen kinderen die niet 
over de middag blijven 
13.00u-13.30u: inschrijvingsmoment 
+ opvang 
13.30u - 17.00u: activiteiten 
17.00u - 18.00u: opvang (Op vrijdag 
start de opvang vanaf 16.30u) 
 

 
Indien uw kind voor de eerste keer komt, gelieve 
op voorhand uw gegevens te registeren via 
webshoppittem.recreatex.be Voor een gewone 
speelpleindag is vooraf inschrijven niet nodig, 
WEL voor de workshops op 
donderdagnamiddag. Er is geen alternatief 
voorzien voor de workshops, dus indien uw kind 
geen workshop volgt, kan het niet deelnemen 
aan de speelpleinwerking.   
 

Onze speelterreinen zijn volledig afgebakend en worden tijdens de werking afgesloten 
voor de veiligheid. 
 

 
Als je opvang nodig hebt voor 7.30u, dan kan je 
je richten tot de Landelijke Kinderopvang 
Stekelbees. De vooropvang is gratis tot 7.30u in 
Stekelbees, daarna komt er een hoofdanimator 
de kinderen ophalen. 
 

Paasvakantie 
 

Meer informatie 
 

 
Voor dringende vragen of mededelingen 
tijdens de speelpleindag zelf: 
Jeugddienst Pittem 
Tijdens de paas- en zomervakantie: 
Egemstraat 49, Pittem 
Tijdens het schooljaar: Markt 1, Pittem 
051 46 03 62 - jeugddienst@pittem.be 
www.pittem.be 
 

Jeugdlokalen De Magneet 

inschrijven 

Er is tijdens de paasvakantie elke werkdag 
speelpleinwerking! 
 



Workshops 
donderdagnamiddag 

Prijzen 
 
Inschrijving (incl. verzekering, materiaal, 
begeleiding en drankje): 
- Halve dag: 3 euro of met meerdere 
gezinsleden: 2,50 euro per kind 
- Hele dag: 6 euro of met meerdere 
gezinsleden: 5 euro per kind 
 
Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor 
een sociaal tarief, gelieve dan op voorhand 
contact op te nemen met het OCMW of 
jeugddienst. 
 
 

Facturen
Vanaf heden wordt er betaald met factuur. 
Na de paasvakantie wordt er een factuur 
opgestuurd. Indien u nog niet 
geregistreerd bent, gelieve dit te doen via: 
webshoppittem.recreatex.be 
 
Als er adres- of andere gegevens 
veranderd zijn, gelieve dit dan zeker aan te 
passen via uw account. 
 
 
 

Wij zijn steeds op zoek naar  
animatoren (die reeds 15 jaar geworden 
zijn)! 
 
 
 Volg ons op facebook  

Indien je af en toe eens wat info of foto's 
wil meepikken over 't Speelplein volg 
ons dan op facebook: 
www.facebook.com/gemeentepittem/ 
 
 
 

Kostprijs voor de workshops: 8 euro 
- Donderdagnamiddag 11 april: Workshop
van Stars4stars: hopper-paaseitjes versieren
(paascreatie met opwindmechanisme). 
- Donderdagnamiddag 18 april: Workshop
van Stars4stars: pimp je hippe (draag)tas. 
 
Vooraf inschrijven: enkel voor de workshops
op donderdagnamiddag moet er vooraf
ingeschreven worden (plaatsen zijn
beperkt)! Er wordt enkel ingeschreven via
de webshoppittem.recreatex.be 
 

Speelaanbod
Elke week staat in het teken van een thema waarop 
de activiteiten worden afgestemd. Iedere namiddag 
is er een toneel. We proberen de kinderen zo veel 
mogelijk te prikkelen met speelkriebels. 
De hoofdanimatoren begeleiden en coachen de 
animatoren op een speelse manier. 
 
We proberen een zo gevarieerd mogelijk 
speelaanbod aan te bieden van sport en spel, 
groepsspelen, knutselactiviteiten, verkleden,... 
 
Alle kinderen worden met open armen ontvangen! 

Ziekenfondsattest 
Bepaalde ziekenfondsen geven een terugbetaling bij 
deelname aan speelpleinwerking. Dien hiervoor het 
ziekenfondsformulier in bij de jeugddienst die de nodige 
gegevens zal invullen.  
 

Zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie is er elke werkdag 
speelpleinwerking behalve op 15/07, 15/08 en 
16/08.  
 

Inschrijven via de webshop: 
1. Surf naar www.pittem.be en klik door naar 'Ik wil 
me inschrijven' 
2. Kies >> aanmelden als nieuwe gebruiker >> vul 
nadien alle gevraagde gegevens in (belangrijk is dat 
dit in 
naam van de ouder(s) wordt uitgevoerd) 
3. Na activering kan u inloggen en gezinsleden 
toevoegen 
4. Ga naar activiteiten en kies voor workshops 
paasvakantie, daarna kan u uw kind inschrijven 

Werkwijze inschrijven


