Een dag op speelpleinwerking Amigos
Beste animatoren
Graag brengen wij jullie op de hoogte van hoe een dag als animator op Speelplein Amigos eruit
ziet. Er zal verwacht worden, indien je het engagement aangaat op ons speelplein, dat je je aan
onderstaande dagindeling houdt. Op deze manier kunnen we samen voor een goed werkend
speelplein zorgen. Mocht je om bepaalde redenen toch de dagindeling moeten doorbreken,
vragen wij om hier voldoende op voorhand over te communiceren met de hoofdanimatoren
van dienst.
De dagindeling:
7:30
8:30
9:00
10:00 – 10:30
11:45
12:00
12:30
13:30
15:00 – 15:30
16:30
16:45
18:00

18:30-22:00

22:00-23:00

Start opvang. Alle animatoren zullen minstens 1 keer per de week op dit uur
aanwezig moeten zijn.
Alle animatoren worden verwacht op het speelplein. Iedereen houdt toezicht en
gaat in interactie met de kinderen.
De dag start altijd met een toneeltje in het thema van de week. Na het toneel
starten de activiteiten per groep.
Kleine pauze. De kinderen (en animatoren) krijgen een koekje aangeboden van het
speelplein en drinken hun eigen drankje. Ze kunnen wel steeds water vragen.
De kleuters beginnen met hun lunch. Er zal eten en drinken voorzien zijn voor de
animatoren.
De lunch van het lager begint. Er zal eten en drinken voorzien zijn voor de
animatoren.
Iedereen heeft gedaan met eten en de middagpauze begint. Via een
beurtrolsysteem zal er middagopvang zijn.
De middagpauze is gedaan en de activiteiten beginnen opnieuw.
Kleine pauze. De kinderen (en animatoren) krijgen een drankje aangeboden van
het speelplein en eten hun eigen koek of fruit.
Einde van de werking. Iedereen helpt tijdens de opvang in het begin.
Via het beurtrolsysteem zullen een aantal animatoren de avondopvang doen. De
andere animatoren beginnen met hun kuistaken en de voorbereiding voor het spel
van de volgende dag.
Alle kinderen zijn naar huis. We evalueren samen de speelpleindag.
In deze tijd bereiden de animatoren het spel voor de volgende dag voor en leggen
ze het materiaal klaar. Tevens wordt er avondeten voorzien voor de animatoren.
Dit is een streef uur waaraan we ons zoveel mogelijk willen houden. Indien de
voorbereidingen moeilijker dan verwacht lopen, kan dit ook wat later zijn.
Hopelijk kunnen we op enig begrip rekenen dat niet elk spel even gemakkelijk is en
dat we streven naar een kwaliteitsvol speelplein en hiervoor ook de nodige
voorbereiding nodig is.
Eventueel wordt er nog een spel gespeeld met de animatoren. De deelname
hieraan is niet verplicht, maar dit zorgt wel voor een hecht groepsgevoel.
Ook hier willen we ons zoveel mogelijk houden aan het eind uur om iedereen
voldoende nachtrust te gunnen.

Zoals u hierboven kan lezen, zijn het lange dagen op het speelplein. Wij kiezen er desondanks bewust
voor om ’s avonds samen de voorbereiding te maken voor de volgende dag. Wij zijn overtuigd van de

meerwaarde hiervan voor de animatoren en uiteindelijk ook voor de kinderen. Samen een spel
bedenken, dingen aanpassen, samen spelborden maken, ervaringen delen met elkaar etc. dit is de
kracht van ons speelplein en hier bouwen wij graag samen aan verder.
De zaterdag voor elke speelpleinweek word je als animator ook op het speelplein verwacht. Dit om
jouw mede-animatoren te leren kennen en om de eerste dag van de speelpleinweek voor te bereiden.
Mocht je nog met vragen of ongerustheden zitten over de werking, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen.
De hoofdanimatoren voor 2021
 Noah Van Renterghem - noah.van.renterghem19@gmail.com
 Lucas Verkerken - lucas@verkerken.be

