Speelweken
Ik schrijf nu in
Ben je op zoek naar leuke bezigheden voor je kind tijdens de schoolvakanties? Schrijf het dan in voor de speelweken.
Tijdens de speelweken zijn er tal van speelse en creatieve activiteiten:
 knutselen
 spelletjes
 ravotten
Plezier verzekerd!
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Bedrag
Aandachtspunten
Bijkomende informatie

Voorwaarden
Je kind is tussen 2,5 en 15 jaar oud.

Procedure
Meer info over het vakantieaanbod vind je hier.
Schrijf je kind in via de webwinkel.

Meebrengen
 speelkledij
 tussendoortje en drank
 lunchpakket
 reservekledij
 zwemkledij bij goed weer
 indien nodig: medicatie

Bedrag
Geldbeugel
Voor elke reservatie die een ouder maakt in de webwinkel moet er per opvangmoment en per kind een bedrag in
consignatie gegeven worden in de geldbeugel. De volgende bedragen worden in consignatie gegeven:

Vakantiedagen

Tarief Puurs-Sint-Amands

Tarief Niet-Puurs-Sint-Amands

€ 10,30

€ 12,90

Op het einde van elke dag wordt er een afrekening gemaakt voor alle opvangmomenten. Het bedrag dat de ouder
verschuldigd is, wordt vervolgens uit de geldbeugel van het bedrag in consignatie afgetrokken. Het eventuele
resterende bedrag per dag wordt terug vrijgegeven in de geldbeugel en kan terug gebruikt worden voor verdere
reservaties.
Effectieve kostprijs speeldag

Basistarief Puurs-Sint-Amands

Basistarief Niet-Puurs-Sint-Amands

Minder dan 3 uur

€ 3,90

€ 4,40

Tussen 3 en 6 uur

€ 5,80

€ 6,70

€ 10,30

€ 12,90

Meer dan 6 uur

Je kan pas reserveren als de geldbeugel op nul staat of een positieve balans heeft.
Heb je verschillende kinderen in de opvang? Dan krijg je 25% korting op je eindfactuur.
Kom je in aanmerking voor een sociaal tarief van 50%? Informeer dan bij de sociale dienst van het Sociaal Huis.

Aandachtspunten

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn er geen speelweken.

Bijkomende informatie
 Gemeente Puurs-Sint-Amands
 Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Ik schrijf nu in

Contactinformatie
Oud-gemeentehuis & sociaal huis Sint-Amands
Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

Gemeentehuis Puurs
Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

Bibliotheek Puurs
Hondsmarkt 2
2870 Puurs

Vrijetijdsloket

Vrijetijdsloket
Hondsmarkt 2
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 27 05
vrijetijdsloket@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

