
DAGINDELING

7:30 – 9u: Vooropvang: Hiervoor zorgen steeds twee animatoren en één hoofdanimator. Deze worden 
de dag ervoor aangeduid. We proberen dat iedere animator 1x per week de ‘vroegen’ doet. 
Hier wordt ook al eens een koffiekoek voorzien… Een animator zit samen met de 
hoofdanimator aan de kassa. De andere animator speelt met de kinderen van de vooropvang. 

8.20u : Onze twee bussen vertrekken aan de beginhaltes. 

9u – 10u30: Ochtendpoort: inschrijving en vrij spel, de animatoren spelen mee en geven impulsen. Hier 
kan je je eens van je zotste kant laten zien in de rol van een leuk typetje.  

10.30-12u: Ochtendactiviteiten: Voorafgegaan door een animatie. Deze activiteiten zijn de avond 
voordien voorbereid.  

12u:  Middageten: Eerst verdelen we de kindjes per leeftijdsgroep. Dit wordt steeds meegedeeld 
door de hoofdanimatoren. De animatoren verspreiden zich onder de kindjes. Daarna eten ook 
wij onze boterhammetjes op die door twee animatoren worden klaargemaakt. Je moet dus 
zeker geen lunchpakket voorzien.  

12.30-13.30u: Vrij spel: Van 13u tot 13.30u gaat ook de middagpoort terug open. Nu kunnen kinderen zich 
inschrijven die nog voor een halve dag willen komen. 1 animator van de ‘vroege’ en 1 
hoofdanimator zitten aan de kassa. Ook hier kan je als animator enkele zotte impulsen geven. 

14u – 16u: Namiddagactiviteiten: Voorafgegaan door een animatie. Ook deze zijn de dag voordien 
voorbereid, zodat je op het moment zelf er geen werk meer aan hebt.  

15.45u:  4u-Animatie: Dit is een ‘toneeltje’ met een vooraf uitgeschreven verhaallijn die doorloopt 
over heel de zomer. Ook komen steeds dezelfde typetjes aan bod. Wie wil, kan hier een 
rolletje in krijgen. Deze worden de dag op voorhand of in het begin van de week verdeeld. 
Van eerstejaars verwachten we dat ze minstens in de tweede week eens een klein rolletje 
spelen. Ga je onmiddellijk graag voor de grote, geen probleem! 4u-animaties proberen we 
steeds de avond ervoor eens te repeteren.  



16u: 

16u30: 

16.30u – 17u: 

17u – 18u : 

18u: 

19u: 

18.45 -21u: 

21u-22u: 

22u: 

 Vieruurtje: Alle kinderen krijgen een sapje en een koek. Het vieruurtje is in de eerste plaats 
voor de kinderen bedoeld. Jouw taak is hier om dit in goede banen te leiden. Een goede 
organisatie van dit moment is des te belangrijk aangezien de bussen snel daarop weer 
vertrekken. Buskindjes moeten dus tijdig op de bus zitten. Luister goed naar 
hoofdanimatoren, zij zullen je een taak toewijzen (vuilbakken, vieruurtjes uitdelen, poort 
bewaken, enz.).  

Vertrek van de 2 buslijnen. 

Avondpoort: Ouders kunnen hun kinderen komen afhalen. Kinderen die alleen naar huis 
mogen, mogen ook vertrekken. Deze kinderen hebben een toestemming van de ouders nodig. 
Die staat in de pc (ingevuld op medische fiche). Indien dit eenmalig is, moeten ze een 
schriftelijke toestemming hebben van ouder of voogd. Indien je niet zeker weet of het kind 
alleen naar huis mag, vraag het kind dan even te wachten en raadpleeg de hoofdanimator. 
Kinderen moeten ook steeds uittekenen indien ze het plein verlaten. Dit doen ze bij de 
(hoofd)animator aan de kassa.  

Naopvang & opruimen: 

Naopvang: 50 cent per begonnen half uur. De animatoren van de vroege zorgen hiervoor.
Indien er niet veel kinderen in de naopvang, zorgt een van de twee er voor. Deze speelt nog 
even met de kindjes, tot ze allemaal weg zijn, dan helpt hij/zij mee opkuisen.  

Opruimen: Iedere animator helpt, zodat het snel gedaan is en we op tijd kunnen beginnen 
voorbereiden.  

Evaluatie van de dag + voorbereiding volgende dag  

Warm eten: Voorzien door een kookploeg van de Speelplaneet! Gratis en voor niets! 

Verdere voorbereidingen voor de volgende dag. Soms durven deze al eens uitlopen. We 
weten dat dit vaak voor moeilijkheden zorgt thuis, zeker bij jongere eerstejaars. Indien je hier 
moeilijkheden bij zou ondervinden, gelieve dit ons dan zeker te melden. Dan kijken we wat 
mogelijk is. We vragen zeker tot 21u te blijven, maar als je daarna door moet, dan meld je dit 
maar. Voel je zeker niet verplicht te blijven. Kan je echter wel nog blijven voor een zot decor 
of een leuk ontspanningsmoment, super!  

Ontspanningsmomentje: Komt er niet altijd van, maar we proberen toch op het einde van de 
avond al eens tijd te maken voor een Viking Kubb, Singstar, enz.  

 Poorten gaan dicht! Aan te raden om snel in je nest te duiken. Jarenlange ervaring van 
verschillende oude rotten in het vak, zegt dat je maar beter een beetje uitgerust kan zijn voor 
je aan een speelpleinweek begint. Een hele week zo intensief bezig zijn, valt immers niet te 
onderschatten!  




