WANNEER?
Elke weekdag van 1 juli tot 19 juli 2019 van 9u tot 17u
WAAR ?
Het bevindt zich op de terreinen van DE ZUSTERS VAN DON BOSCO
en van de school “DON BOSCO GENK”:
BERM 12 EN 14, 3600 GENK
OPEN: van 9u tot 17u. Thuis gaan eten kan van 12 tot 13u30.
Welkom tussen 9u tot 9u30 of om 12u, of 13u30.
MEEBRENGEN: lunchpakket (in brooddoos en drankbus).
TE KOOP:
- gekoelde drank om 12u en 16u: € 0,80
-Frisco/ijslolie :ma, wo en vrijdag € 0,80 .
-wafel/appel € 0,80
- donderdag friet € 1,80 en hamburger voor 0,50€ behalve op 12 juli.
Er wordt uitsluitend gewerkt met bonnetjes. Die kunnen elke dag gekocht worden aan
de poort.
VOORINSCHRIJVINGEN:
1 ziekenkasvignetje of ID kaartje meebrengen
ZATERDAG 22 JUNI 2019 van 10u TOT 13u op het speelplein,
ma 24/6/2019 van 15u tot 17u
za 29/6/2019 van 13u tot 15u
Er zijn 2 mogelijkheden:
1. je betaalt 1x € 5,00 inschrijvingsgeld,
En elke dag (ook halve) dagbonnetje voor 4,50.
2. je kan ook een abonnement kopen
voor € 35.00 : toegang, administratie, verzekering enz in begrepen voor 15 dagen.
Enkele activiteiten zullen meer kosten, dan zullen we je daarvan verwittigen en daar
zal ook een aparte inschrijving voor volgen.
Zoals een daguitstap, ..
Verder zullen we heel veel leuke activiteiten op het plein zelf doen
Er kan een inschrijvingsstop zijn als de groepen vol zijn.
INSCHRIJVEN TIJDENS PLEIN tussen 9u en 9u30 ziekenkasvignet OF kids-ID OF
meebrengen:
1.Inschrijvingsgeld = €7,00 dagbonnetjes = €4,50
2.Abonnement= €40,00
OPVANG:
TIJDENS SPEELPLEIN: Vanaf 8u: € 1,50
Na 17u15: € 0,50
Na 17u30 tot maximaal 18u: € 1,50
CONTACTADRES:
zr. Greta Van Humbeek, BERM 8, 3600 GENK-BOXBERGHEIDE
TEL:zr.Greta: 0477/47 12 99
TEL speelplein (alleen tijdens het plein (9u tot 17u): 0478/211691

Inschrijvingsfolder en informatie
Op onze WEBSITE: www.heidevreugde.be en

: speelplein Heidevreugde

Speelplein Heidevreugde:
Tieners
3 weken tienerwerking
(1+2 de secundair) van 1 juli tot 19 juli
van 9u tot 17u

Nieuw speeltuig dank zij de steun van velen en van Droomfonds Don Bosco

Speelpleinfeest
12 juli 2019 om 15u

Familiedag

17 juli 2019

