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Onze animatoren
• jongeren tussen 16 en 25 jaar

• vrijwilligers met ervaring met kinderen en 
jongeren met een beperking

• boordevol enthousiasme!

S p e e l f i j n

Meer informatie vind je op onze website:



S p e e l p l e i n

Voor wie?

Kinderen en jongeren 
van 6 tot 18 jaar met 
een beperking of een 
vermoeden van een 
beperking die op 
zoek zijn naar een 
fijne daginvulling.

Je kan gebruik maken van onze speelplein-
werking via:

• RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) of
• een jeugdhulpbeslissing van de 

intersectorale toegangspoort.

Kostprijs?

De actuele kostprijs vind je op 
onze website. Je kan hiervoor ook contact 
opnemen met het speelplein.

Alles wordt via factuur aangerekend. 

S p e e l f i j n S p e e l p l e i n

Wanneer?

Tijdens schoolvakanties:

• herfst-, krokus-, paas- en zomervakantie, 
met uitzondering van feestdagen en  
vooropgestelde sluitingsweken

• dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

• telkens van 9u tot 16u

• halve dagen zijn mogelijk: voormiddag van 
9u tot 12u, namiddag van 13u tot 16u

Brengen en halen:

• kinderen zijn welkom vanaf 8u30

• kinderen kunnen opgehaald worden 
tussen 16u en 17u

Programma?

We werken met een vast programma. 
Dit wordt een week voor de start van het  
speelplein kenbaar gemaakt.

Wat meenemen?

Interesse of inschrijven?

• Lunchpakket voor ’s middags

• Snack en/of drank?  
Mag, maar er is 2 keer per dag een snack 
en drank voorzien.

• Draag speelkledij, kledij die vuil mag 
worden

Stuur een mail naar 
speelplein@mpi-oosterlo.be 
of bel 014 86 11 40 of 0491 90 46 29 

Wij nodigen jou en jouw kind(eren) uit voor 
een kennismakingsgesprek.


