
 

 

Mijn dag op Speelplein Boemerang 

OCHTEND – 8 tot 9 uur 

- Ik word afgezet tussen 8 en 9 uur en tijdens dit uurtje kan ik heel veel spelen met mijn 

vriendjes! Er zijn allerlei leuke dingen aanwezig op het speelplein! Autootjes, blokken, een 

winkeltje, tekeningen, een ballenbad … 

- Om 9 uur ruimen wij flink alles op, zo kan onze dag 

fijn beginnen. 

VOORMIDDAG – 9 tot 12 uur 

- Om 9 uur kijken wij naar een grappig toneeltje van 

de monitoren!  

- Na het toneeltje verzamelen we in onze groepen en 

ten laatste om 9.30 uur starten wij met ons spel. 

- Om 10.30 uur nemen we even tijd voor een stukje 

fruit of koekje en een drankje. Na een kwartiertje 

beginnen we opnieuw aan onze activiteit. 

- Om 12 uur zit de voormiddag er op! Wij gaan 

allemaal aan tafel zitten en eten onze boterhammen 

op.  

MIDDAG – 12.30 tot 13.30 uur 

- Vanaf 12 tot 12.30 uur krijg ik de tijd om mijn boterhammetjes op te eten. De kinderen die 

klaar zijn om 12.30 uur, mogen vrij spelen. De anderen eten rustig verder. 

- Tegen 13 uur is zo goed als iedereen klaar, nu krijgen wij nog een halfuurtje vrij spel. 

- De kindjes die heel moe zijn krijgen tijdens de middag de kans om even te slapen of uit te 

rusten in een apart lokaal met een animator erbij.  

NAMIDDAG – 13.30 tot 16 uur 

- Om 13.30 uur verzamelen we allemaal en gaan we nog eens naar toilet. 

- Hierna begint ons spel van de namiddag. 

- Om 16 uur zit de namiddag erop en kunnen we ons vieruurtje eten. 

AVOND – 16 tot 18 uur 

- Vanaf 16 uur kan ik opgehaald worden! Je zegt aan de monitor van de uitschrijvingen mijn 

naam en dan maken zij mij klaar om naar huis te gaan. 

- Ik kan tot 18 uur blijven spelen met mijn vriendjes en de moni’s, hierna is de leuke 

speelpleindag afgelopen.  


