Speelplein Don Bosco Halle werd in 1983 opgericht door de salesianen van Don
Bosco. Sindsdien staan wij elke zomer klaar om honderden kinderen te ontvangen en
te entertainen.

Op ons speelplein werken we met een open speelaanbod, dit wil zeggen dat de
kinderen vrij zijn om te spelen wat ze willen. De animatoren spelen met de kinderen
op verschillende terreinen. Daarnaast bieden we elke dag ook animaties aan. Dit zijn
grote spelen die door de animatoren in elkaar worden gestoken. De kinderen hebben
dan de vrije keuze of ze mee willen spelen of liever iets anders willen doen.

Nadat de kinderen naar huis zijn bereiden we samen de volgende speelpleindagen
voor. Om dat met volle energie te doen is er een kookploeg die voor ons een warme
maaltijd klaarmaakt. Ook middageten, frisdrank en water wordt door ons voorzien. Zo
hoef je dus geen lunchpakket mee te nemen.

Na het eten gaan we dus aan de slag om nieuwe animaties in elkaar te steken. Je zal
ook begeleid worden door een hoofdanimator. Deze persoon zal ja ondersteunen om
te groeien als animator. Uiteindelijk sluiten we de dag af met een avondwoordje. Hierna
kan je nog gezellig meedoen aan een avondactiviteit of naar huis vertrekken.

Kom je van wat verder en zie je het niet zitten om alle dagen op en af te komen? Geen
probleem, je kan ook op het speelplein blijven slapen. Je krijgt dan ook ontbijt.

De week van een animator begint om zondagavond om 19u. We beginnen de week
met een namenrondje en een spelletje. Daarna worden de pleinleiding en de
hoofdanimatoren van die week voorgesteld.
Na de kennismaking verdelen we ons over de verschillende bubbels om de
speelpleinweek voor te bereiden. Als animator heb je twee hoofdtaken. Ofwel doe je
een animatie voor de kinderen ofwel ben je flitsanimator.
Animatie
Een animatie is een spel dat je alleen of met een medeanimator voorbereid en speelt
met de kinderen van jouw bubbel. Een animatie duurt ongeveer anderhalf uur tot
twee uur.
Flitsanimator
Je speelt samen met de kinderen die niet meedoen aan een animatie. Als kinderen
zich lijken te vervelen is het jouw taak om samen met hen uit te zoeken waar zij zich
op het speelplein mee kunnen bezighouden. Een flitsanimator loop je verkleed rond
om je eigen fantasie en die van de kinderen aan te wakkeren en zo gemakkelijker op
impulsen te reageren.
Speciale avonden
Elke avond op het speelplein ziet er anders uit. We lijsten ze hier even op:
-

Zondag: we bereiden samen de speelpleinweek voor.

-

Maandag: we voorzien een vorming over interessante onderwerpen voor
animatoren

-

Dinsdag: DONBOSCOFE! We drinken gezellig iets

-

Woensdag: de hoofdanimatoren hebben vergadering. Alle animatoren die niet
blijven slapen gaan naar huis en de anderen kijken gezellig een film of spelen
een spel

-

Donderdag: we voorzien een groot spel voor de animatoren (avondplein)

-

Vrijdag: we ruimen het speelplein op en sluiten af met een ijsje en een
drankje

07u30: Opening van het plein
Als je ochtendopvang hebt, zorg je dat je ten laatste om 07u30 aanwezig bent op het
speelplein. Geen zorgen, de pleinleiding en het secretariaat zijn hier ook al. Je vangt
de kinderen die aankomen op het speelplein op, en gaat in op hun impulsen.
08u30: Alle animatoren zijn aanwezig
We verwachten dat iedereen ten laatste om 08u30 aanwezig is. Voor je met de
kinderen begint te spelen, ga je eerst even dag zeggen aan de pleinleiding. Zo weten
die dat je aanwezig bent. Daarna ga je mee buiten spelen met de kinderen.
09u30: Formatie
De muziek speelt! Zorg dat al het spelmateriaal wordt opgeruimd en zie er op toe dat
alle kinderen naar de formatie gaan. Ga mee dansen, zingen, en ga snel een hap en
een slok nemen in de monihoek. Tijdens de formatie komen we met alle kinderen
samen. Er worden speelpleindansjes gedanst en speelpleinliedjes gezongen. Een
van de hoofdanimatoren leidt dit. Zet je tussen de kinderen en doe enthousiast mee.
Jouw enthousiasme straalt over op de kinderen. Hoe enthousiaster jij bent, hoe
enthousiaster de kinderen kunnen zijn.
10u00: Speelaanbod in bubbels
De bubbels vertrekken naar hun terrein. De animaties van de voormiddag worden
tijdens de formatie voorgesteld aan de hand van een zelf voorbereid toneel. De
kinderen krijgen dan de keuze of ze meedoen of niet. De overige animatoren zijn dan
flitsanimator.
12u00: Middageten
Een deel van de leiding eet van 12u tot 12u30 in de eetzaal. De andere animatoren
pakken dan een vuilbak en/of drankbak en halen bij de kinderen van hun eigen
bubbel de lege flesjes en/of papiertjes op.

12u30: Speelaanbod in bubbels
De bubbels vertrekken naar hun terrein. Hier krijgen ze een uur vrij spel. De
animatoren die tijdens de middagpauze niet hebben gegeten krijgen nu de kans om
van 12u30 tot 13u te eten in de eetzaal.
13u00: IJsjes
Het moment waar alle kinderen op aan het wachten waren is aangebroken. De
kinderen die een ijsje kochten krijgen die nu.
14u00: Speelaanbod in bubbels
De animaties van de namiddag worden voorgesteld aan de hand van een zelf
voorbereid toneel. De kinderen krijgen dan de keuze of ze meedoen of niet. De
overige animatoren zijn dan flitsanimator.
16u00: Eindformatie
Nog een laatste formatie om de dag af te sluiten. De hoofdanimator geeft nog een
laatste belangrijke boodschap mee aan de kinderen. De animatoren van de
avondopvang blijven op de speelplaats.
17u00: Dagevaluatie + opruim
We bespreken met de groep hoe de dag is verlopen, wat de sterke punten waren,
waar we de komende dagen nog op moeten letten en vertellen we hoe wij persoonlijk
de dag ervaren hebben. Om af te sluiten gaan we met de hoofdanimator mee om het
speelplein op te ruimen.
18u00: Einde van de opvang
Alle kindjes zijn nu naar huis. De animatoren vertrekken naar de eetzaal voor het
avondmaal. Na het eten is er tijd om de volgende dag voor te bereiden. De
hoofdanimatoren gaan ook proberen om samen te zitten met jou voor een
begeleidingsgesprek. Kort voor 21u sluiten we de dag af met een avondwoordje. Een
hoofdanimator bereidt dan een kort momentje voor om de dag met rust af te sluiten.

Als je cursus bij Jeugddienst Don Bosco hebt gevolgd ben je vast en zeker bekent met
DE MAAFTE. Voor zij die het niet kennen, of graag een opfrissing hebben leggen we
het hier nog eens uit:
-

Duidelijkheid bij de spelregels

-

Eén spelleider die het spel beheert

-

Materiaal, voldoende en op voorhand klaargelegd

-

Animatie voor een toffe inkleding

-

Aangepast aan de leefwereld van het kind Fair-play, duh!

-

Terrein, groot genoeg, duidelijk afgebakend en veilig

-

Eind- en beginsignaal, want anders kunt ge bezig blijven.

Als je je animatie hebt gemaakt en uitlegt, ga dan even na of je aan al de letters voldoet.
Probeer je animatie leuk in te kleden. Het weekthema is een goed beginpunt, maar is
niet verplicht. Probeer de inkleding ook door te trekken doorheen heel je activiteit.

Hoofdanimatoren
De hoofdanimatorenploeg is een groep gedreven, en rotervaren animatoren die zich
maar al te graag extra willen inzetten voor het speelplein. Zij zorgen voor het draaien
van de jaarwerking van het speelplein en voor het begeleiden en animeren van de
animatoren tijdens de zomer. Elke animator krijgt aan het begin van de week een
hoofdanimator aangewezen die hem/haar heel de week zal bijstaan waar nodig. Bij
een hoofdanimator kan je ALTIJD terecht met problemen en vragen. Hieronder vind
je een lijst van de topploeg voor deze zomer:

Pleinleiding
Enkele hoofdanimatoren met al een aantal jaren ervaring nemen elke week de rol
van pleinleiding op zich. Door het jaar vormen zij, samen met enkele andere
vrijwilligers, de stuurgroep. Tijdens de zomer nemen ze met twee of drie per week de
eindverantwoordelijkheid op zich. Zij bekommeren zich over alle praktische zaken en
problemen die zich stellen tijdens een week, zodat jij je volledig kan focussen op de
kinderen. Ook bij hen kan je ALTIJD terecht met je vragen. Hieronder vind je een lijst
van de pleinleiding.

De zomer is afgelopen, maar niet getreurd! We vergeten jullie niet! Doorheen het jaar
is er een uitbundigheid aan activiteiten die de hoofdanimatoren voor jullie in elkaar
steken. Van weekends, tot sinterklaasfeesten. Van carnaval tot promodagen. Hou
hiervoor zeker je facebook en mailbox in het oog!

Heb je na het lezen van dit boekje nog steeds vragen? Aarzel niet om deze te stellen!
We helpen je graag op weg!

Bedankt voor het lezen en veel plezier!

