
GOED OM TE WETEN 

 De groepen worden ingedeeld volgens leeftijd. 

In het inschrijvingsprogramma gebeurt dit 

automatisch. Uitzonderlijk kan je vragen dat 

jouw kind bij een andere groep zit dan bij 

zijn/haar leeftijdgenootjes. Contacteer hiervoor 

de jeugddienst. Tijdens de speelpleinperiode zelf 

kan er niet meer van groep verwisseld worden. 

 Kinderen van de lagere school gaan 1 keer per 

week zwemmen in het Pierebad. 

 De laatste dag van de vakantie gaan we met 

zijn allen op uitstap. 

 Het inschrijvingsgeld wordt enkel terug betaald 

met een doktersattest. 

 Na de inschrijving en de betaling krijg je een 

brochure thuis met alle praktische informatie.  

Check ook www.jeugdgrimbergen.be. 

 

 

 

 

 

 

 

Nog vragen of hulp nodig bij het inschrijven? 

Dienst Vrije Tijd (Jeugd) 

Prinsenstraat 22 

1850 Grimbergen 

02/260.12.69 

piereman@grimbergen.be 

 

Openingsuren: 

- Elke voormiddag tussen 8u. en 11.30u. 

- Woensdagnamiddag tussen 13u. en 16.15u. 

- Donderdagavond tussen 16.30u. en 19.15u. 

 

In de namiddag ook telefonisch bereikbaar of op 

afspraak. 

 

 

SPEELPLEIN 

DE PIEREMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAASVAKANTIE 

2020 
 



WAT? 

Spelletjes, knutselen, sport, toneel, dansen, 

zandbak, verkleden, naar het bos, feest vieren, 

... en zo veel meer! Animatoren met een 

opleiding begeleiden al dit leuks. 

WANNEER? 

Elke weekdag van maandag 6 april tot en met 

vrijdag 17 april 2020.  

(NIET OP MAANDAG 13 APRIL 2020)  

Er zijn activiteiten van 9u. tot 16u., bewaking 

vanaf 7.30u. en tot 18u. 

VOOR WIE? 

Alle kinderen van het kleuter- en lager 

onderwijs die in Grimbergen wonen of school 

lopen. 

HOEVEEL KOST HET? 

 Categorie A Categorie B 

Dagprijs € 7 € 10 

Verlaagde dagprijs* € 6 € 9 
*de verlaagde dagprijs is voor éénoudergezinnen en grote 

gezinnen (gezin met minstens 3 kinderen onder de 18 

jaar) 

Cat. A: kinderen waarvan (1 van) de ouders woonachtig 

zijn (is) te Grimbergen OF kinderen van personeelsleden 

van het lokale bestuur en de gemeentelijke vzw’s 

Cat. B: kinderen die in Grimbergen school lopen, maar die 

niet onder 1 van hierboven vermelde categorieën vallen. 

Korting van 50% voor houders van 

een vrijetijdspas 

WAAR? 

School Mozaïek 

Nachtegaallaan 5 

1851 Grimbergen (Humbeek) 

BUSDIENST 

Er rijdt dagelijks een bus door de verschillende 

deelgemeenten om de kinderen naar het 

speelplein te brengen. Er moet vooraf worden 

ingeschreven en betaald voor het gebruik van 

de busdienst. De busdienst kost € 1 per rit 

(ochtend = 1 busrit, avond = 1 busrit). 

De bus probeert zo stipt mogelijk te rijden. Let 

dus goed op de uurregeling! 

OCHTEND 

Bus 1 

7.45u. – 8u. School Prinsenhof 

8.15u. Borgt (bushokje kanaal) 

8.20u. Verbrande Brug (school) 

8.30u. Speelplein 

Bus 2 

8u. Sporthal Singel 

8.30u. Speelplein 

AVOND 

16u. Speelplein 

16.10u. Verbrande Brug (school) 

16.15u. Borgt (bushokje kanaal) 

16.30u. School Prinsenhof 

16.45u. Sporthal Singel 

 

HOE INSCHRIJVEN? 

Start: donderdag 20 februari om 18u. 

Einde: vrijdag 13 maart om 24u. (onder 

voorbehoud van vrije plaatsen) 

Enkele tips: 

- Vraag je login tijdig aan zodat dit in orde is 

voor de start van de inschrijvingen. 

- Hou een foto van je kind, zijn/haar 

rijksregisternummer en jouw 

rekeningnummer bij de hand. 

- Na de inschrijving: kijk alles goed na voor je 

op “bevestigen” drukt en kies daarna voor 

“printversie” om het document te bewaren of 

af te drukken. 

 

Handleiding op www.jeugdgrimbergen.be -> 

speelplein-> ouders en kinderen -> hoe 

inschrijven? 

www.jeugdgrimbergen.be 

 Speelplein 

 Ouders en kinderen 

 Hoe inschrijven? 

Of rechtstreeks: grimbergen.grabbis.be 


