
Beste ouder, 
 
De speelpleinzomer en alle Joeplakampen krijgen groen licht. Bij alle activiteiten gelden er wel strikte 
maatregelen en veiligheidsvoorschriften, opgelegd vanuit de overheid. We volgen daarbij de 
adviezen van onze koepelorganisatie Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Hier de belangrijkste afspraken 
opgesomd, zodat u goed voorbereid aan die fantastische zomer kan beginnen.  
 
BUBBELS 
* We maken wekelijks 13 bubbels, die tot 50 verschillende personen (48 kinderen, 2 animatoren) op 
weekbasis gevuld worden. In de drukste weken houden we er rekening mee om een 14de bubbel op 
te starten indien nodig.  
* De 50 personen van een bubbel zullen niet dagelijks aanwezig zijn, maar een kind dat bijvoorbeeld 
enkel op maandag en vrijdag komt, zal wel de volledige week een plaats innemen binnen een bubbel. 
Op dagelijkse basis betekent dit gemiddeld 23 kinderen per bubbel.  
* De weekbubbels van week 1 zullen niet dezelfde zijn als die van week 2, 3, 4 ... Dat laten de 
maatregelen toe.  
* We zullen bij de indeling van bubbels de leeftijdsjaren als leidraad nemen. 
* Sommige bubbels zullen niet naar leeftijdsjaren ingedeeld worden, maar een bubbel vormen 
omdat ze samen een Joeplakamp of sportkamp volgen of ’s ochtends al een bubbel vormen bij de 
kinderopvang.  
* Bubbels onderling hebben geen contact met elkaar = bubbel distancing.  
* Bubbels worden op voorhand door de jeugddienst ingedeeld.  
* Veranderen van bubbel binnen dezelfde week is niet mogelijk.  
* In de eerste week houden we bubbels zo klein als mogelijk omdat we beseffen dat iedereen 
vasthangt aan een klasbubbel.  
 
LOCATIE SPEELPLEIN 
De 13 bubbels worden qua locatie zowel over de jeugdterreinen (zone Joepla) als over de 
gemeentelijke basisschool (zone GBS) verdeeld. Als bijlage vindt u het grondplan. Voor elke bubbel 
voorzien we zowel binnen- als buitenruimte. Elke vrijdag zullen wij een mail sturen naar alle kinderen 
die voor de volgende week ingeschreven staan. In die mail zal u duidelijk lezen in welke bubbel uw 
kind ingedeeld werd, waar u moet afzetten en waar u moet ophalen. Communiceer goed als andere 
personen komen afzetten / ophalen. 
 
VRIENDJES / BROERS EN ZUSSEN 
Bij de inschrijving via onze webshop kan u als opmerking meegegeven met welk vriendje (geen 
meerdere aub) we rekening moeten houden. We vragen op voorhand onderling af te spreken met 
dat vriendje om te vermijden dat wij op zoek gaan naar namen van kinderen die niet naar Joepla 
komen.  
Broers en zussen zitten best in dezelfde bubbel aangezien ze ’s avonds ook in hun gezinsbubbel 
contact hebben. Indien het leeftijdsverschil zo groot is dat het te veel impact heeft op de werking kan 
hiervan afgeweken worden volgens de maatregelen.  
 
INSCHRIJVINGEN 
Wij kunnen geen bubbels organiseren als wij op voorhand niet weten welke kinderen naar het 
speelplein komen. We vragen daarom uitdrukkelijk om op voorhand in te schrijven. We plaatsten 
voor de periode van 1 juli tot en met 17 juli alle speelpleindagen als activiteiten op de gemeentelijke 
webshop (http://www.lochristi.be/activiteiten).  
* We voorzien voor elke speelpleindag 300 plaatsen die online gereserveerd kunnen worden. 
* We voorzien aan de poort maximaal 50 plaatsen, voor wie last minute nood heeft aan een dagje 
Joepla. 
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* Inschrijvingen sluiten we een week op voorhand af, op donderdag (23.59u), voor de volledige week 
die volgt.  
* Kinderen die ingeschreven zijn voor de combinatie met Ferm Kinderopvang, waarbij kinderen 
worden opgevangen voor of na Joepla, moeten niet op voorhand inschrijven voor een speelpleindag. 
Let op: komt uw kind toch eens een dagje (of meer) naar Joepla zonder combinatie, dan moet u voor 
die dag(en) wel op voorhand reserveren. 
* Kinderen die tijdens een bepaalde week ingeschreven staan voor een Joeplakamp, moeten niet 
apart inschrijven voor de Joepladagen van die week. Let op: komt uw kind nog een dagje (of meer) 
naar Joepla in een andere week, zonder combinatie met een Joeplakamp, dan moet u voor die 
dag(en) wel op voorhand reserveren. 
* Kinderen met een beperking die op voorhand aan de jeugddienst lieten weten wanneer ze komen, 
hoeven ook niet meer apart in te schrijven via de webshop. 
* Op vrijdag 10 juli zal de jeugddienst evalueren of we verder gaan met op voorhand inschrijven. 
Indien dat nodig blijkt, zal inschrijven voor Joepladagen van 20 juli tem 21 augustus mogelijk zijn 
vanaf maandag 13 juli. 
* Als u op voorhand inschrijft, maar niet kan komen op de dag zelf, dan verwittigt u zo snel mogelijk 
via mailto:speelpleinjoepla@lochristi.be. We hopen dat we dit zoveel als mogelijk kunnen vermijden, 
want elke dag een puzzel samenleggen van 13 bubbels is zwaar. 
 
INSCHRIJVEN DE DAG ZELF 
Inschrijven op de dag zelf kan enkel voor wie daar last minute nood aan heeft. We voorzien maximaal 
50 plaatsen. De kans bestaat dat u er aan de poort niet meer bij kan. Aan de poort is het 
organisatorisch niet mogelijk om rekening te houden met vriendjes. Niet ingeschreven kinderen 
verdelen we willekeurig over de bubbels. Op voorhand inschrijven is de boodschap. 
 
BUSVERVOER 
Wij vragen uitdrukkelijk om uw kind(eren) zelf af te zetten en op te halen. Enkel indien het echt niet 
anders kan, maakt u gebruik van het busvervoer van en naar de verschillende deelgemeenten. De 
basisregel voor busvervoer is: 1 bubbel per bus. Dat betekent dat iedereen (kleuters, middengroep, 
tieners) die binnen dezelfde week de bus van en naar Joepla neemt, samen een bubbel vormt. Ook 
als je maar 1 dag de bus neemt zal je dus een volledige week tot de ‘busbubbel’ behoren. Als er 
weinig kinderen de bus nemen, wordt de bubbel aangevuld met andere kinderen. Vermeld het bij de 
inschrijving als uw kind gebruik maakt van de Joeplabus of laat het snel weten via dit online 
formulier: https://forms.gle/Svh5NL2ZDY2kJemz8.   
Gevolg van deze busregel: alle kinderen die deelnemen aan een Joeplakamp of een sportkamp of 
kinderopvang combineren met Joepla, kunnen in de week van die combinatie niet met de bus naar 
huis, aangezien zij tot een ‘kampbubbel’ of ‘kinderopvangbubbel’ behoren en dus niet gemixt kunnen 
worden met de kinderen van de ‘busbubbel’.   
 
KLEUTERS 
Kinderen met geboortejaar 2016 en 2015 horen bij de kleuters. Andere zomers laten we hen de 
keuze tussen kleuters of middengroep, nu zal dit niet mogelijk zijn. Kinderen met geboortejaar 2014 
krijgen wel de keuze. Zij worden gecontacteerd, zodat wij op voorhand de bubbels kunnen indelen. 
De kleuters worden in twee bubbels ingedeeld. Als kleuters met de Joeplabus komen dan behoren zij 
tot de ‘busbubbel’. 
 
TIENERS 
Kinderen met geboortejaar 2008, 2007, 2006 en 2005 horen bij de tieners en vormen samen één 
bubbel. Zij worden gecontacteerd en krijgen de keuze om wel of niet bij de tieners aan te sluiten. Die 
keuze geldt voor de volledige zomer. Enkel als tieners aan een kamp deelnemen kan het zijn dat er 
afgeweken wordt van hun keuze, want dan behoren ze in die week tot de bubbel van het kamp. Als 
tieners met de Joeplabus komen behoren zij tot de ‘busbubbel’. 
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MONDMASKER 
Binnen de bubbels is contact mogelijk. Er moet geen afstand gehouden worden tussen de kinderen 
en begeleiders van eenzelfde bubbel en er moet geen mondmasker gedragen worden. Dat geldt voor 
kleuters, kinderen, tieners en animatoren.  
Ouders hoeven geen mondmasker te dragen bij het afzetten/ophalen van de kinderen. We vragen 
ouders wel een mondmasker bij te hebben. Als er aan de poort teveel volk staat en afstand houden 
moeilijk wordt, vragen wij om wel een mondmasker te dragen. Veiligheid boven alles!  
Als er buiten de bubbel contact is met externen en fysieke afstand houden niet mogelijk is, dan moet 
+12 verplicht een mondmasker dragen. We vermijden contact met externen en indien dat 
uitzonderlijk wel nodig zou blijken (dokter, ouder, collega, leverancier, …) dan zal dit met fysieke 
afstand georganiseerd worden. Indien dat niet kan, dan voorzien wij een mondmasker waar nodig.  
 
1 AANBOD / WEEK 
Ouders en jongeren (= ook animatoren) worden geadviseerd geen spreiding van verschillend aanbod 
te plannen in dezelfde week. Kies voor 1 bubbel (bv. het speelplein OF een kamp OF de hobby). In 
het belang van de eigen gezondheid en die van anderen, is het de bedoeling dat kinderen en 
jongeren in dezelfde week, ook buiten het speelplein (bv. voetbaltraining), zo weinig mogelijk contact 
hebben met anderen buiten hun bubbel. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders die de 
zomervakantie van hun kind plannen, niet bij de speelpleinorganisator. Vermijd superverspreiders en 
maak tracing eenvoudig is de oproep. De afbeelding als bijlage maakt deze oproep nog eens 
duidelijk.  
 
HYGIËNEMAATREGELEN 
Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook op 
het speelplein nodig. We voorzien wasstraten, desinfecterende middelen, extra mobiele toiletten en 
de nodige pictogrammen om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. 
 
MEDISCHE FICHE 
Elk kind dat in 2020 naar speelplein Joepla komt, moet een medische fiche invullen. Die fiche kan u 
hier terugvinden: https://forms.gle/thrYceQRuvC9UJ996. Om deze fiche te kunnen invullen is het 
belangrijk dat u ook de extra bijlage doorneemt. Die kan u hier nalezen: https://bit.ly/3hLhjlt.  
Vult u liever de medische fiche op papier in? Dan kan u die als bijlage bij deze mail terugvinden. Print 
ze af en bezorg ze via mail (mailto:speelpleinjoepla@lochristi.be) of via de post (K. Albertlaan 29, 
Lochristi). We vragen om deze zo snel mogelijk aan ons terug te bezorgen, ten laatste 1 week voor 
het eerste bezoek. 
 
ZIEKE KINDEREN 
Was uw kind ziek vóór de start (minimaal 3 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de 
activiteit? Dan mag je kind niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor kinderen, jongeren en animatoren. 
We vragen uitdrukkelijk om bij de minste symptomen thuis te blijven. 
 
RISICOGROEPEN 
Kinderen die behoren tot een risicogroep (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) 
mogen deelnemen mits toestemming van de ouders, voogd of huisarts. Een lijst met risicogroepen 
kan u hier raadplegen: https://bit.ly/2Cta2Xz. Bij twijfel contacteert u de huisarts.  
 
VERMOEDEN COVID-19 
Als er een vermoeden is van COVID-19 dan treedt de noodprocedure in gang. Die procedure werd 
aangeleverd door de overheid en kan u hier nalezen: https://bit.ly/2Nbq1vi. 
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De jeugddienst voorziet een aparte ruimte om personen met vermoeden van COVID-19 te isoleren. 
De ouders worden op de hoogte gebracht en gevraagd om het kind zo snel mogelijk op te halen. Gaat 
het over een animator of collega dan sturen we die onmiddellijk naar huis. 
 
SAMENWERKING KINDEROPVANG 
Ferm Kinderopvang en de jeugddienst communiceren onderling over bubbels die doorschuiven en 
beide diensten houden dezelfde bubbels aan.  
 
SAMENWERKING SPORTDIENST 
De sportdienst en de jeugddienst communiceren onderling over bubbels die doorschuiven en beide 
diensten houden dezelfde bubbels aan.    
 
INCLUSIEVE WERKING 
Op onze website kan u alle info met betrekking tot onze inclusieve werking nalezen: 
https://www.jeugdlochristi.be/wij-doen/speelplein-joepla/inclusie-joepla. 
 
MOBIELE WERKING 
Er komt jammer genoeg geen mobiele werking deze zomer. Twee animatoren niet linken aan een 
bubbel en exclusief voorzien om gedurende twee uur een tiental kinderen te animeren op een 
buurtpleintje, lukt niet. Om die reden hebben we onze mobiele werking geschrapt.  
 
UITSTAPPEN 
Alle uitstappen (zee, pretpark, …) voor zomer 2020 werden jammer genoeg geschrapt. 
 
OPEN SPEELPLEINDAG 
De Open Speelpleindag (3 juli) kan door COVID-19 en bijhorende maatregelen niet doorgaan.  
 
EHBO 
Het verzorgen van een verwonding organiseren we zoveel als mogelijk binnen de eigen bubbel. Als 
het verzorgen van een verwonding toch door iemand gebeurt die niet tot de eigen bubbel behoort, 
dan gelden deze maatregelen:  
- Voor +12: kind en verzorger dragen een mondmasker. Wij voorzien dat mondmasker.  
- Voor kinderen jonger dan 12 jaar: enkel verzorger draagt een mondmasker.  
 
VROEGER OPHALEN 
We communiceren voor zomer 2020 dat vroeger afhalen niet lukt omdat dit zeer veel extra 
organisatie betekent. De voorbije zomers vroegen we, als het echt niet anders kon, om als ouder op 
het terrein te komen, om uw kind te zoeken tussen de andere spelende kinderen. Dat kan nu niet. 
Een kind zal ook niet op eigen initiatief en zonder begeleiding, tussen andere bubbels door, kunnen 
bewegen richting een uitgang.  
 
JOEPLA OF GEEN JOEPLA 
Wij krijgen vaak de vraag van ouders of de kinderen welkom zijn. De kinderen zijn zeker welkom. U 
kan op de webshop zelf zien welke dagen heel druk worden. Als u daarmee rekening kan houden, 
dan is dat zeker fijn naar animatoren toe.  
Is uw kind ingeschreven voor een Joeplakamp maar wenst u in de namiddag toch niet te combineren 
met het speelplein, geen probleem, maar gelieve ons zo snel mogelijk via 
mailto:speelpleinjoepla@lochristi.be op de hoogte te brengen. 
 
ANNULEREN KAMPEN 
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Indien u een inschrijving van een kamp wenst te annuleren dan kan dat. Gelieve ons onmiddellijk via 
mailto:speelpleinjoepla@lochristi.be op de hoogte te brengen. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 
weken voor het begin van het kamp. 
 
INHOUD VAN DE JOEPLAKAMPEN 
De inhoud van Joeplakampen kan omwille van COVID-19 afwijken van het oorspronkelijke 
programma. Wij zetten uiteraard alles op alles om dat te vermijden, maar vergeef het ons als we hier 
en daar moeten afwijken. 
 
OPENINGSUREN 
Speelplein Joepla is open van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 21 augustus. Op 21 juli zijn we 
gesloten. Aanmelden aan de correcte bubbel of inschrijven ter plaatse kan enkel tussen 13u en 
13.30u. Afhalen gebeurt om 17u aan de correcte bubbel. 
  
LEEFTIJDEN 
Op onze website kan u alle info met betrekking tot leeftijden nalezen: 
https://www.jeugdlochristi.be/wij-doen/speelplein-joepla/leeftijdsregeling-joepla 
 
BUSUREN 
Op onze website kan u alle info met betrekking tot busvervoer nalezen: 
https://www.jeugdlochristi.be/wij-doen/speelplein-joepla/busvervoer-joepla 
 
VEEL GESTELDE VRAGEN 
Een overzicht met veel gestelde vragen kan u terugvinden via 
http://www.jeugdlochristi.be/joeplazomer2020.   
 
MAATREGELEN 
Alle bovenstaande maatregelen zijn geldig zolang de maatregelen vanuit de overheid niet wijzigen.  
 
CONTACT 
Externen zijn niet welkom op het terrein. Vragen van ouders behandelen we bij voorkeur via 
mailto:speelpleinjoepla@lochristi.be, 09 355 65 66 of 0476 21 07 91. 
 
Samen gaan we voor een schitterende zomer! 
Speelplein Joepla 
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