Beste ouders,

Het was lang wachten, maar eindelijk is het zo ver! De online inschrijvingen voor de zomer starten op maandag
15 juni om 19 uur.
Voordat je kan inschrijven, moet je jouw kinderen eerst registreren op het gezamenlijke
i-Schoolaccount van vzw JeP (Turnhout Speelt en speelpleinwerking Wollebos) en kinderopvang Turnhout
(Gabbers & Co). Dit kan nu al! Alle info omtrent de registraties vind je op www.turnhoutspeelt.be/registraties.
Op dit i-Schoolaccount zal je dan vanaf maandag 15 juni om 19 uur kunnen inschrijven voor speelpleinwerking
Wollebos en kinderopvang Turnhout. De Turnhout Speelt activiteiten in jeugdcentrum Wollewei kunnen deze
zomer helaas niet doorgaan wegens de huidige omstandigheden.
Kleuters kunnen deze zomer terecht bij Gabbers & Co (geboortejaren 2014 tot 2017). Lagere schoolkinderen en
tieners tot en met 15 jaar kunnen komen ravotten bij speelpleinwerking Wollebos (geboortejaren 2005 tot 2013).
Heb je hulp nodig bij het online inschrijven? Dan kan je op werkdagen bellen naar 014 40 96 26 tussen 13.00 –
16.30 uur of naar 014 47 49 21 tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.30 uur. Je kan ook altijd mailen
naar jeugddienst@turnhout.be of kinderopvang@turnhout.be.
Indien het niet mogelijk is om online in te schrijven, kan je op dinsdag 16 juni op afspraak langskomen…
−

in het jeugdcentrum Wollewei tussen 13.00 en 16.30 uur (Draaiboomstraat 6, 2300 Turnhout)
Om op deze locatie een afspraak te maken, bel naar 014 40 96 26.

−

in het stadskantoor tussen 13.30 en 16.30 uur (Campus Blairon 200, 2300 Turnhout)
Om op deze locatie een afspraak te maken, bel naar 014 47 49 21.

Dan helpen wij jou graag verder om jouw kinderen in te schrijven. Je kan op beide locaties inschrijven voor zowel
kinderopvang Turnhout (kleuters), als voor speelpleinwerking Wollebos (lagere schoolkinderen en tieners).
Speelpleinwerking Wollebos en kinderopvang Turnhout werken momenteel samen aan een plan van aanpak om
in juli en augustus zoveel mogelijk kinderen op te vangen en hen een onvergetelijke zomer vol spel en plezier te
bezorgen. Concrete informatie over hoe de komende zomervakantie juist in zijn werk zal gaan, wordt zo snel
mogelijk gecommuniceerd.
Alvast bedankt voor jullie begrip en we houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groeten,
Jeugddienst Turnhout
Draaiboomstraat 6
2300 Turnhout

Kinderopvang Turnhout
Druivenstraat 19
2300 Turnhout

