midzomerwerking
Midzomerwerking, wat is dat precies?
{
{

Midzomerwerking is vakantieopvang in de vorm van speelpleinwerking voor kinderen met een beperking.
Deze vakantieopvang wordt georganiseerd per doelgroep (GES, ASS, licht mentale beperking).

Wanneer kan je bij de midzomerwerking terecht?
{

{
{

In het midden van de zomervakantie, dus van midden juli tot midden augustus.
Midzomerwerking start om 9u30 en stopt om 16u.
Voor 2015:
{
Woensdag 22/7 tot en met vrijdag 24/7 (3 dagen).
{
Maandag 27/07 tot en met vrijdag 31/7 (5 dagen).
{
Maandag 3/8 tot en met vrijdag 7/8 (5 dagen).
{
Maandag 10/8 tot en met vrijdag 14/8 (5 dagen).

Waar gaat de vakantiewerking door?
{

De Vinderij
Bleekmeesrstraat 17a
9160 Lokeren

Voor wie?
{

{

De werking is vooral gericht naar kinderen die moeilijk kunnen aansluiten in de reguliere gemeentelijke speelpleinwerkingen.
Zij hebben een beperking op vlak van gedrags/emotionele stoornissen en/of autismespectrumstoornis en/of een licht mentale
beperking.
Een indicatiestelling van de intersectorale toegangspoort is niet nodig, maar is ook geen belemmering.

Wie zijn de begeleiders?
{

Professionele opvoeders die sterk zijn in spelen, knutselen, sporten en andere vakantiebezigheden.
Vanzelfsprekend hebben zij ook aandacht voor aangepaste zorg.

Praktisch?
{
{
{
{
{
{

Kostprijs 2015: 5.25 EUR/dag.
Je schrijft vooraf in voor een of meerdere dagen/weken.
Kinderen worden door hun ouders gebracht en terug opgehaald.
Uitzonderlijk kunnen kinderen door de opvoeder opgehaald en teruggebracht worden, dan wordt
de dagprijs vermeerderd met 5 EUR.
Kinderen brengen hun lunchpakket, drankje en een koekje of stuk fruit mee.
Annulatie kan tot 14 dagen voor startdatum.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
{
{
{
{

Bij het zorgvraagteam op 09/337 89 00 of zorgvraagteam@hagewinde.be
Meer info: bij Kristien De Ridder op 09/33789 00 of Kristien.deridder@hagewinde.be
Je inschrijving is pas de
mededeling Midzomerwerking + naam en voornaam.
Graag inschrijven voor 22 mei 2015.

