Aanvullingen vragen: update vrijdag 3 juli
Nieuwe inschrijvingsafspraken – speelpleindagen 20 juli t.e.m. 21 augustus
Vanaf maandag 6 juli, 18u, kan u inschrijven voor alle speelpleindagen van 20 juli
t.e.m. 21 augustus via www.lochristi.be/activiteiten. De deadline om in te schrijven voor de
volledige week die volgt wordt voor die speelpleindagen telkens woensdagochtend, 9u.
Versoepelde regels busvervoer
De regels rond busvervoer zijn versoepeld. Meerdere bubbels kunnen vanaf maandag 6
juli samen op de bus. Omdat we afstand houden niet kunnen garanderen moeten we
mondmaskers verplicht maken voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan 12 jaar.
•
•
•

Tieners kunnen aansluiten bij de tienerbubbel als ze met de bus komen.
Kinderen die combineren met de kinderopvang kunnen met de bus naar huis ’s
avonds, maar moeten het zeker melden ’s ochtends bij de kinderopvang!
Kinderen die combineren met een Joeplakamp kunnen met de bus naar huis ’s
avonds, maar moeten het zeker melden ‘s ochtends bij het onthaal van het kamp!

Aanvulling vragen: update donderdag 18 juni
Gaat de Open Speelpleindag door?
Neen, de Open Speelpleindag kan door COVID-19 en bijhorende maatregelen niet
doorgaan.
Is het invullen van de medische fiche noodzakelijk?
Elk kind dat in 2020 naar speelplein Joepla komt, moet deze online medische fiche invullen.
Deze online medische fiche kan u hier terug vinden. Om deze fiche te kunnen invullen is het
belangrijk dat u ook de extra bijlage doorneemt. Deze kan u hier terug vinden. Dit formulier
moet éénmalig ingevuld worden en is nadien voor de volledige speelpleinzomer geldig.
Vult u liever deze fiche op papier in? Dan kan u deze hier terug vinden. U kan deze
medische fiche printen en ons nadien bezorgen via mail (speelpleinjoepla@lochristi.be) of
via de post (K. Albertlaan 29, Lochristi).
Moeten ouders bij afzetten/ophalen van de kinderen een mondmasker dragen?
U hoeft geen mondmasker te dragen bij het afzetten/ophalen van uw kind. 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!
Kan je aan de poort, als jouw kind niet op voorhand werd ingeschreven, kiezen in
welke bubbel hij/zij terecht komt?

Neen, dit is niet mogelijk. De bubbels worden op voorhand ingedeeld en nadien aangevuld
met kinderen die niet op voorhand zijn ingeschreven. Bij het op voorhand inschrijven kan
je namen van een vriendje opgeven. We proberen hier zoveel als mogelijk rekening mee te
houden. De dag zelf ligt onze focus op het ‘eerlijk’ aanvullen van de bubbels zodat elk
groepje animatoren even veel kinderen heeft. We vragen uitdrukkelijk om op voorhand in
te schrijven, dat maakt het voor iedereen gemakkelijker. We geven graag mee dat er aan
de poort maximaal 50 plaatsen zijn voor niet-ingeschreven kinderen. De kans bestaat dat
u er aan de poort niet meer bij kan.
Ik zet mijn kind op maandag zelf af op het speelplein, maar op woensdag komen ze
met de Joeplabus. In welke bubbel zit mijn kind?
Wij laten busvervoer naar Joepla en naar huis doorgaan. De basisregel voor busvervoer
is: 1 bubbel per bus. Dat maakt het zeer moeilijk, want dat betekent dat iedereen (kleuters,
middengroep, tieners) die binnen dezelfde week de bus naar Joepla en de bus naar huis
neemt, samen een bubbel vormt. Als je tijdens dezelfde week 1 of meerdere keren gebruik
zal maken van de bus, zal je een volledige week in de bubbel van de bus zitten. Deze
bubbel wordt ook nog aangevuld met kinderen die niet met de bus komen. We vragen om
het bij de inschrijving te vermelden als uw kind gebruik maakt van de Joeplabus. We vragen
ook hier nog eens om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de Joeplabus. Zet de
kinderen zelf af te en haal ze zelf op als dit voor u mogelijk is.
Eerste versie vrijdag 5 juni
Hoe werken jullie de bubbels uit?
* We gingen aan de slag met cijfers van speelpleinzomer 2019.
- Gemiddeld aantal kinderen: 300
- Gemiddeld aantal verschillende kinderen: 532
- Gemiddeld aantal animatoren per dag: 28
- Grootste aantal kinderen per dag: 396
- Grootste aantal verschillende kinderen per week: 658
* Voortgaand op die cijfers maken we wekelijks 13 bubbels, die tot 50 verschillende
personen (48 kinderen, 2 animatoren) op weekbasis gevuld worden (13 bubbels x 48
kinderen = 624). 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 (300 kinderen / 13 bubbels = 23).
* 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, waardoor de
bubbels toch voor een deel een gelijkend publiek zullen hebben.
* 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.
* Wij organiseren 4 bubbels op GBS Lochristi, 2 kleuterbubbels op kleuterschool GBS
Lochristi, 1 tienerbubbel in een containerklas van GBS Lochristi, 6 bubbels op locatie
Orphanimo.
* Voor elke bubbel zal binnen- en buitenruimte voorzien worden.
* Bubbels onderling vermijden contact met elkaar = bubbel distancing.

Wordt er binnen de bubbels rekening gehouden met vriendjes?
Bij de inschrijving via onze webshop kan je als opmerking meegegeven met welke vriendjes
we rekening moeten houden. We vragen wel op voorhand onderling af te spreken met die
vriendjes om te vermijden dat wij op zoek gaan naar namen van kinderen die niet naar
Joepla komen.
Wat met broers en zussen?
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. Voor kleuters
die naar de eigen kleuterbubbels gaan en tieners die een eigen tienerbubbel vormen,
zullen wij hiervan afwijken.
Hoe pakken jullie de kleuterwerking aan?
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 nog de keuze. Zij zullen op voorhand gecontacteerd
worden, zodat wij op voorhand de bubbels kunnen indelen. De kleuters zullen in twee
bubbels ingedeeld worden. Beide kleuterbubbels krijgen de helft van de overdekte
binnenspeelplaats van de kleuterschool van GBS Lochristi toegewezen. Beide
kleuterbubbels zullen ook de helft van de buitenruimte aan de kleuterschool toegewezen
krijgen.
Moeten kinderen mondmaskers dragen binnen de bubbel?
Wij kunnen meegeven dat binnen bubbels contact met elkaar mogelijk is. 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.
Zijn er momenten waarop er mondmaskers gedragen moeten worden?
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.
Wat als mijn kind ziek is of enkele dagen geleden ziek was?
Was je kind ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens
de activiteit? Dan mag je kind niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor kinderen, jongeren en
animatoren.
Wat met hygiënemaatregelen?
Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat
blijft ook op het speelplein nodig. We voorzien enerzijds het nodige materiaal en anderzijds
de nodige pictogrammen, zodat het voor iedereen duidelijk is.
Wat met busvervoer?
Wij laten busvervoer naar Joepla en naar huis doorgaan. De basisregel voor busvervoer
is: 1 bubbel per bus. Dat maakt het zeer moeilijk, want dat betekent dat iedereen
(kleuters, middengroep, tieners) die binnen dezelfde week de bus naar Joepla en de bus
naar huis neemt, samen een bubbel vormt. We vragen om die reden om zo weinig
mogelijk beroep te doen op busvervoer, zodat kinderen die dit echt nodig hebben, naar

het speelplein kunnen komen. Als die busbubbel klein blijft kunnen we eventueel nog
aanvullen met vriendjes die de bus niet nemen. Gevolg van deze regel is dat kinderen
die deelnemen aan een Joeplakamp, een sportkamp combineren met Joepla of
kinderopvang combineren met Joepla, ‘s avonds niet met de bus naar huis kunnen. Hou
daar rekening mee! De koepelorganisatie doet er alles aan om hiervoor een verdere
versoepeling van de maatregelen te verkrijgen, maar dit zal niet voor meteen zijn.
Ook bij busvervoer voor Joeplakampen geldt het principe van 1 bus = 1 bubbel. Dat is
geen probleem, aangezien een Joeplakamp gelimiteerd is qua leeftijdsverschil en we elk
Joeplakamp sowieso als 1 (of 2) bubbel(s) organiseren
Wat als we op voorhand inschrijven maar kinderen niet kunnen komen op de dag zelf?
Alle begrip als dat gebeurt bij iemand bij wie goed gepland had en bij wie plots
onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien. We beseffen dat zo’n zomeragenda
een hele klus is. We hopen dat wij zo snel mogelijk verwittigd worden via
speelpleinjoepla@lochristi.be. We hopen dat we dit zoveel als mogelijk kunnen vermijden,
want elke dag een puzzel samenleggen van 13 bubbels is al zwaar genoeg, zonder
annulaties die tot nieuwe berekeningen, extra werk en frustraties zullen leiden.

Wat met deelname aan ander aanbod binnen dezelfde 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.

Bij in- of uitgang staan ouders en kinderen dicht bij elkaar. Hoe pakken jullie dat
aan?
Voor de situatie aan de poort werken wij de komende week graag een plan uit, met
verschillende in- en uitgangen voor de verschillende bubbels. Op die manier kan afstand
bij brengen en ophalen gegarandeerd worden. We zullen de ouders oproepen om
enerzijds zo weinig mogelijk mee te komen tot aan de poort en anderzijds fysieke afstand
te houden en zelf een mondmasker te voorzien voor situaties waarbij afstand houden
moeilijk blijkt.

Moeten kinderen die zijn ingeschreven voor de combinatie met Ferm Kinderopvang
apart inschrijven voor de namiddag op Joepla?
Kinderen die ingeschreven zijn voor de combinatie met Ferm Kinderopvang, waarbij
Ferm Kinderopvang de kinderen in de voormiddag of de avond opvangt en hen in de
namiddag naar Joepla brengen of ’s avonds komen halen, die moeten voor die dagen
niet op voorhand ingeschreven worden.
Moeten kinderen die zijn ingeschreven voor een sportkamp in de voormiddag apart
inschrijven voor de namiddag op Joepla?
Kinderen ingeschreven voor een sportkamp in combinatie met een namiddag op speelplein
Joepla, volgen dezelfde logica als combinatie kinderopvang en combinatie
Joeplakampen. Je moet dus in de week van de combinatie niet inschrijven voor die
namiddagen.
Moeten kinderen die zijn ingeschreven via het inclusietraject apart inschrijven voor
de speelpleinnamiddag?
Kinderen ingeschreven via het inclusietraject geven hun dagen door via mail naar
speelpleinjoepla@lochristi.be. Zij moeten niet apart inschrijven via de webshop.
Gaan de uitstappen (zee, pretpark, zwembad, …) deze zomer door?
Alle uitstappen voor zomer 2020 werden jammer genoeg geschrapt.
Gaat de mobiele speelpleinwerking door?
Jammer genoeg niet, wij verwachten 650 verschillende kinderen per week en moeten
daarom 13 bubbels per week voorzien. Dat is nu al bijna onmogelijk qua locaties, sanitair,
begeleiding, … Twee animatoren niet laten linken aan een bubbel en exclusief voorzien,
om gedurende twee uur een tiental kinderen te animeren op een buurtpleintje, dat lukt niet.
Om die reden hebben we onze mobiele werking geschrapt.
Hoe organiseren jullie 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 geldt deze maatregel:
- Voor +12: kind en verzorger dragen een mondmasker. Wij voorzien dat mondmasker.
- Voor kinderen jonger dan 12 jaar: enkel verzorger draagt een mondmasker.
Wat bij vermoeden van COVID-19?
Er werd vanuit de overheid een noodprocedure aangeleverd. We zullen die later ook op
deze pagina vermelden. Een aparte EHBO ruimte wordt voorzien.
Kan ik mijn kind vroeger komen 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.

Mijn kinderen zijn ingeschreven voor een Joeplakamp in de voormiddag. Hebben
jullie liever dat ik hen kom ophalen na het kamp, om jullie werk in de middag te
besparen?
De kinderen zijn zeker welkom op het speelplein in de namiddag. U mag (of moet) ze sturen
als de kinderen daar extra blij van worden. Wij zijn er om de kinderen blij te maken en we
willen er opnieuw een schitterende zomer van maken. Aangezien de kinderen een plaats
innemen in de voormiddag, worden zij deel van de bubbel. Hun plaats kunnen we ’s
middags niet aan andere kinderen geven. Qua indeling van bubbel maakt het dus niet
uit. Wel kan het ‘s middags wat minder drukte betekenen voor animatoren. Conclusie: u kiest,
maar hak de knoop op voorhand door, zodat wij tijdig een zicht krijgen op de bubbels in
de namiddag.
Wij willen ons kind met de fiets laten komen zodat er minder ouders aan in- en uitgang
staan. Voorzien jullie begeleiding bij het oversteken van drukke wegen?
Hoezeer wij de vraag ook begrijpen en hoe dankbaar we ook zijn voor het initiatief, wij
worden nu al tot in het extreme uitgedaagd qua maatregelen en organisatie. Wij zullen
op het einde van de speelpleindag met extra uitgangen werken. Die allemaal bemand
krijgen met animatoren, terwijl onze 13 bubbels ook begeleid moeten worden, zal al zeer
moeilijk zijn. Op dat moment moeten er nog bubbels terug naar de kinderopvang die niet
door elkaar mogen gehaald worden, moeten we bubbels op de bus zetten, moeten we
vragen van ouders beantwoorden, zoeken naar verloren voorwerpen en communiceren met
ouders van kinderen die niet opgehaald worden. Hoe jammer dat ook is, begeleiden van
fietsers behoort tijdens zomer 2020 niet tot de mogelijkheden.

