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Nog heel even en de speelpleinzomer begint! Voor sommige anima  
toren is het opnieuw uitkijken om een geweldige zomer te beleven, voor  
andere animatoren gaat het de eerste keer zijn om op een speelplein te 
staan. Mocht je tot de laatste categorie behoren, dan snappen wij dat het best 
wel spannend is! Maar geen nood! We hebben dit handig  
animatorboekje ontworpen zodat je alle informatie over speelplein Groene 
Zone tot jouw beschikking hebt!  
 
Met dit boekje hopen wij jullie voor te bereiden op een superleuke zomer. We 
hebben enkele praktische dingen uitgelegd en we geven jou enkele tips voor 
deze zomer. 
 
Daarnaast vinden jullie in dit boekje ook al informatie over de  
avondactiviteiten van speelplein Groene Zone. Avondactiviteiten zijn  
activiteiten enkel en alleen voor de animatoren! Dit kan een vorming zijn 
maar ook een SUPERCOOL spel! 
 
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen! Hieronder vind je 
de belangrijkste contactinformatie. We hebben trouwens ook een animatorengroep op Face-
book waar je steeds vragen in kan stellen! Nog geen lid? Word dan zeker lid! 

 

CONTACTEER ONS ANIMATORENGROEP 

Speelplein Groene Zone   
Groenveldstraat 42    
3001 Heverlee     
 
GSM:  0472/36.80.25 
MAIL: pleinleiding@groenezone.org 

Animatorengroep op Facebook 
h ps://www.facebook.com/groups/

AnimatorenSpeelpleinGroeneZone 
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KOM JIJ MEE HET SPEELPLEIN OPBOUWEN? 

WE VERWACHTEN JOU OP 3 JULI VANAF 10U 

EEN EERSTE KENNISMAKING MET HET 
SPEELPLEIN EN JE MEDEMONIS 



  

 

  

Alle informatie… op 2 pagina’s! 

PRAKTISCHE INFORMATIE 



  

 

WAT MOET JE ALLEMAAL WETEN VOOR DEZE ZOMER? 

Van maandag tot vrijdag word je steeds, als je niet blijft slapen, 
tegen ten laatste 08u30 op het speelplein verwacht. 
 
Een speelpleindag duurt tenminste tot 18u15 voor een animator 
maar we raden je aan om nadien toch nog te blijven! We voorzien 
een lekker avondmaal voor jullie. 

Het speelplein start elke week steeds op zondag.  
Alle animatoren worden dan om 15 uur op het speelplein verwacht.  

De speelpleinweek eindigt op vrijdag, tussen 17u30 en 18u00.  
Vaak eten we nadien gezellig nog iets met de gehele moniploeg. 

Het avondmaal bestaat uit een driegangenmenu: soep, hoofdgerecht 
en een dessert. 
 
Dat voor een prijs van 10 euro per week! Dit kan 
cash of via Payconiq betaald worden.  

Blijven slapen raden we jou aan omdat je dan zo volledig in de 
speelpleinsfeer blijft. Je mist niets van de leuke avondactiviteiten 

en de fijne momenten met de andere animatoren. 
 

Indien je blijft slapen betaal je 20 euro per week. Hiervoor krijg 
je ontbijt, middagmaal, avondmaal en heel veel plezier!  

Wat breng je zeker mee indien je blijft slapen? 
Eigen (lucht)matras/veldbed/matje…, kussen, slaapzak/laken, toiletgerief  

(er zijn douches aanwezig), brooddoos, drinkbus, voldoende speelkledij,  

eventueel je eigen verkleedkledij,  



  

 

WAT MOET JE ALLEMAAL WETEN VOOR DEZE ZOMER? 

Andere jaren hebben we steeds enkele speciale dagen, zoals een  
speelpleinfeest, een uitstap naar een pretpark, de zee, … of een heuse 
spring-uit-je-boldag. Helaas kunnen deze evenementen owv. Covid-19 dit 
jaar niet doorgaan. Niet getreurd, des te meer redenen om je volgend jaar 
opnieuw in te schrijven!  
 
Op donderdag 29 juli 2021 is het dag van de animator.  
Dan wordt iedereen op ons plein nog eens extra in de bloemetjes gezet. 
Noteer het dus alvast in je agenda!  
 
Daarnaast kan het zijn dat we tijdens de week nog met een verrassing komen! 

We bedanken de animatoren  3 keer per zomervakantie tijdens een TOP-
avond!  Een TOP-avond bestaat uit (lekker) eten, een bezinning en een 

spel! 
 

Dit jaar zijn de topavonden voor de animatoren op  
donderdag 15 en 22 juli 2021 en op vrijdag 6 augustus 2021. 

 
Op vrijdag 5 augustus zal er ook een afsluitende fuif zijn! Hierop is  

iedereen die in de zomer stond uitgenodigd.  

WEEKTHEMA’S VAN DEZE ZOMER:  
Net zoals elke zomer hebben we enkele weekthema’s voor de kinderen en animato-
ren. Het is altijd leuk om op zondag verkleed in dit thema naar het plein te komen!  

 WEEK 1: Piratenparty    WEEK 4: Dolle dokters en vreemde 

 WEEK 2: Bolle Bakkers        verplegers 

 WEEK 3: Canadees Circus   WEEK 5: Bananen Boeren 

Speelplein Groene Zone   
Groenveldstraat 42   0472/36.80.25 
3001 Heverlee    pleinleiding@groenezone.org 
 
De ingang voor animatoren is in het doodlopende gedeelte  
van de Groenveldstraat 10 



  

 

  

Alle activiteiten van komende zomer! 

KALENDER 



  

 



  

 

 
                

Enkele regeltjes van onze werking 

REGELS 



  

 

Hieronder staan de regels van onze werking. Het lijken er een heleboel maar lees ze 
eens rustig door! 

 Het is niet de bedoeling om tijdens de activiteiten bezig te zijn met jouw GSM.  
Uiteraard kan het eens handig zijn om te kijken hoe laat het is of een foto te ne-
men, maar voor de rest wordt GSM-gebruik niet gewenst tijdens de activiteiten. 

 Ben je een roker? Dan kan je voor het speelplein, tijdens jouw pauze en na het 
speelplein roken op de afgesproken plaats. Je mag NOOIT tijdens een activiteit/
in het bijzijn van kinderen roken. 

 Ons speelplein is een drugsvrij speelplein. Er geldt dus nultolerantie voor drugs. 

 Eigen foto’s die je maakt van kinderen kan je niet op sociale netwerksites 
plaatsen. Dit is wettelijk bepaald. Doe je dit toch, dan ben je daar ten allen tijde 
zelf verantwoordelijk voor. Wanneer je niet wenst dat foto’s die eigendom zijn 
van het speelplein gebruikt worden voor posters, PR doeleinden, website en so-
ciale netwerksites dan neem je contact op met de pleinverantwoordelijke. 

 Naast een pauze zal je ook een bepaalde taak ontvangen. Met een aantal men-
sen zijn deze taken snel afgewerkt. Wat er precies verwacht wordt en wanneer, 
vind je terug op het takenbord in het monilokaal. 

 We verwachten van elke animator op dit speelplein dat hij of zij pedagogisch 
handelt. Zoniet behoudt het speelplein het recht om deze persoon niet verder te 
laten deelnemen aan de speelpleinwerking. 

 Iedereen op ons speelplein is uniek, het is belangrijk om elkaar te waarderen en 
elkaars eigenheid te respecteren. 

 Bij elke activiteit bouw je een moment van opruimen in. Als je de plaats van de 
activiteit verlaat, is alles netjes aan de kant. Wij sorteren afval. 

 Wie van thuis komt, vergeet zijn lunchpakket niet. Je kan niet van het plein om 
boodschappen te doen. 

 Je krijgt de verantwoordelijkheid over de kinderen. Zorg op alle gebied goed 
voor hen. Als je assistentie doet tijdens het vrij spel, bij het middagmaal, het 
oversteken, het dessert, het vieruurtje, ... ben je aandachtig betrokken bij de 
kinderen. 

 Als je vragen hebt, aarzel dan niet om hulp te vragen. Je medemonitoren,  
je hoofdmoni en de pleinleiding zijn bereid er samen met jou  
een passende oplossing voor te vinden. Een toffe vakantie is verzekerd! 15 



  

 

 
                 

DAGINDELING 



  

 

TIP: DRUK DEZE PAGINA AF! 

8:30 Iedereen aanwezig op het speelplein.  12:40 

8:55 Iedereen naar de overkant. 13:20 

9:00 Kinderen komen toe aan de overkant 
en worden meteen in hun bubbel ge-
plaatst.  

14:00 

9:30 Opening en toneeltje 14:30 

Pauze 1 tot 13u10 

Pauze 2 tot 13:50 

Dessertje  

Voorstelling + start activiteit  

10:00 Oversteek, handen ontsmetten & koek-
je eten.  

16:00 Einde activiteit, handen wassen en 
vieruurtje eten. 

10:15 Voorstelling en start activiteit 16:20 Oversteek 

11:45 Einde activiteit, verzamelen voor mid-
dageten, handen wassen 

16:30 Taak 1 tot 16u50 

12:00 Middageten, daarna handen wassen.  16:55 Taak 2 tot 17:15 

12:30  Start vrij spel.  17:15 Evaluatie en planning volgende 
dag.  

18:15 Eten en afwas.   

19:30 HM-moment tot 19u45. Monitoren    
bereiden de volgende dag voor.  

- 

21:00 Start avondactiviteit.  - 

22:30 Start stil moment - 

TIPS & TRICKS 

Duurt mijn activeit +/- 1u30 min.? 
Moet ik nog wat kleine opdrachtjes 
toevoegen?  
Kan ik mijn spelletje goed uitleg-
gen? Vraag hulp aan medemoni’s. 

Is mijn materiaallijstje volledig?  

En op tijd binnen?  
22:45 Bar moment - Heb ik inkleding? 

23:00 Vertrek richting huis voor degenen die 
niet blijven slapen. 

- Heb ik verkleedkleren nodig?  

23:30 Vertrek richting slaapzalen.  - Knutselen: heb ik een voorbeeld? 
Heb ik bescherming voor tafels? 

12:00 Middageten, daarna handen wassen.  - Is mijn spel geschikt voor mijn 
leeftijdsgroep? Heb ik het juiste 
terrein gevraagd?  

12:30  Start vrij spel.  - Heb ik zelf zin om het te spelen?  



  

 

 
                 

AVONDACTIVITEITEN 



  

 

De avonden tijdens onze speelpleinzomer hebben een vaste structuur, maar zijn toch 
zeer variërend. Dit wil zeggen dat het speelplein zeker niet gedaan is, wanneer de 
kinderen vertrekken! In tegendeel, het begint dan pas! 
 
Om 17u15 is het toezicht gedaan. Het grootste deel van de kinderen is reeds naar 
huis vertrokken. Wij, animatoren, hebben dan een kort moment van rust. Vervolgens 
probeert de hoofdanimator van iedere groep al zijn monitoren te verzamelen, om 
samen een klein evaluatiemomentje over de voorbije dag te houden. “Hoe is het 
geweest? Waren er problemen? Met welk kind moeten we morgen op een andere 
manier omgaan?”. Ook dit zal steeds via een creatieve en amusante methodiek 
gebeuren.  
 
Na het overlopen van de voorbije speelpleindag, komt de voorbereiding van  
morgen eraan. Per groepje bespreken we samen welke spelen we gaan doen en 
proberen we de voorbereiding af te werken.  
 
Natuurlijk heeft iedereen na een actieve dag van spelen en ravotten ook natuurlijk 
een lege maag. Dus wordt er voor ons door de koks iedere dag een gevarieerde 
maaltijd klaargemaakt. Kortom: een heerlijk driegangenmenu!  
 
Hierna starten de voorbereidingen voor de activiteiten van de dag nadien en gebeurt 
de afwas.  
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Na de voorbereiding kunnen er verschillende activiteiten plaatsvinden. Zo zijn er 
de avondactiviteiten, de bezinning en eindviering, de topavonden, uitstapjes naar 
Leuven stad of Arenberg, enz.. Iedere dag dus iets anders!  
 
Dit zijn de momenten waarop de groep gevormd wordt. We leren elkaar beter 
kennen, kunnen zelf terug even ‘kind zijn’ tijdens het spelen en creëren momen-
ten die ons voor de rest van ons leven zullen bijblijven!  
 
Om na al het spelen eventjes uit te blazen is er een kort avondwoordje. Aan de 
hand van de voorbereiding van de hoofdanimator/pleinleiding, zullen we samen met 
de volledige groep even stilstaan bij bepaalde momenten in ons leven. Een ideaal 
moment om tot rust te komen! 
 
Uiteindelijk zullen we proberen gezellig samen een barmoment te houden, waarbij 
we in volledige groep weer kunnen roddelen over de laatste nieuwe trends of de 
manier waarop Justin Bieber omging met het afscheid van K3. 
  
Tegen dat de zomerse zon dan toch onder de horizon verdwenen is, zullen we ons 
rond 23u30 richting onze kamers begeven. Dit klinkt als het einde van de dag, 
maar dat hoeft niet noodzakelijk voor iedereen zo te zijn! Zowel op de jongen-
skamer als die van de meisjes, is er tijd en plaats voorzien om nog even bij te 
praten, een kaartje te leggen, gezellig chips en koekjes te eten.  
 
Natuurlijk is het ook prima om al vroeger je oogjes en snaveltjes te sluiten en te  
genieten van de nachtrust, zodat je de volgende ochtend fris en gezond bij de 
kinderen kan staan, om hen alweer een geweldige speelpleindag te geven!  

VOORBEELD WEEKPLANNING 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Avondspel  Uitstap Leu-
ven of Aren-
berg 

Klein, rustig 
avondspel 

Top-Avond  Gezellig samen 
eten en napraten 
over de week in 
Leuven of op het 

plein 

Zondag 

Voorberei-
dingsavond en  

kennismaking 
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Enkele nuttige tips tijdens het voorbereiden.             

TIPS & TRICKS 



  

 

Het is altijd een beetje spannend, de eerste keer op een speelpleinwerking! Omdat 
we willen dat je geniet van jouw week, hebben we enkele tips op een rij gezet.  
Deze tips kunnen jou helpen bij het voorbereiden van een activiteit. Sowieso zit je 
op zondag, vanaf 15 uur, samen met de animatoren van de leeftijdsgroep. Samen 
bereiden jullie dan (een deel van) de week voor. Je staat er nooit alleen voor! 

TIP 1: ZOEK INSPIRATIE 

Het is altijd al handig dat je op voorhand wat inspiratie zoekt! Er zijn heel wat web-
sites die jou op weg kunnen helpen met spelideeën!  
 
Speelplein Groene Zone heeft een Pinterest waar je heel wat leuke  
spel– en knutselideeën op kunt vinden.  
https://www.pinterest.com/GroeneZone/ 
 
Daarnaast heeft Jeugddienst Don Bosco een applicatie voor de smartphone (Android/
iOS) waar je meer dan 200 spelletjes op kan vinden! Via de applicatie kan je zoeken 
op locatie, leeftijd en type spel! Een handige manier om snel spelletjes te vinden! 
 
http://www.jeugddienstdonbosco.be/animatie/spelfiches-app 
 
 
 
 
 
 
Ook zijn er websites waar je leuke, interessante en nieuwe spelletjes/opdrachten op 
kan vinden. Enkele van die websites zijn: 
https://www.spelensite.be/ 
http://www.jeugddienstdonbosco.be/animatie/spelfiches 
http://www.jeugdwerker.be/spelenbank/ 
https://chiro.be/spelendatabank 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/spelendatabank 
http://www.spelendatabase.kazou-waasendender.be/ 
 
Ook hebben we op het speelplein enkele boekjes liggen met inspiratie! 22 



  

 

TIP 2: WEES VOORBEREID 

Een animator die voorbereid naar het speelplein komt, heeft als voordeel dat hij/zij 
sneller zijn activiteit kan voorbereiden op het speelplein! Als je al inspiratie hebt ge-
zocht en je weet welke spelletjes je kan spelen, moet je eigenlijk niet zoveel meer 
doen! Om jou te helpen, hebben we in dit moniboekje een weekschema gestoken en 
een lege “voorbereidingspagina”.  
 
Deze pagina’s vind je verder in dit boekje. 

TIP 3: LEEFWERELDEN 

Je hebt je voor een bepaalde leeftijdsgroep ingeschreven. Graag geven we jou nog 
enkele tips die van toepassing kunnen zijn voor jouw leeftijdsgroepen: 
 Het is altijd handig, om een pipibroek te vermijden, om met de kleuters eerst 

langs de toiletjes te passeren.  
 De kleuters houden enorm veel van fantasie! Gebruik dus zeker ook jouw fan-

tasie voor een geweldige activiteit! Ga eens op piratentocht met jouw kleuter-
groepje en speel spelletjes dat volledig in thema van piraten is! Misschien is een 
bal wel een kanonskogel die de kinderen moeten ontwijken want anders... zijn 
ze dood?! 

 Niet alleen de kleuters maar ook de lagere school en tieners vinden het ENORM 
leuk als jij je verkleedt!  

 Voor de kleuters hebben we driewielers en voor de lagere school hebben we 
go-carts.  

 Rakkers & Knipogen (5de en 6de leerjaar) hebben hun eigen werking. Dat be-
tekent dat ze vaak grote spelen maken dat ze met heel de groep spelen. 

 Tieners en Rakkers & Knipogen gaan af en toe eens naar de stad, Arenberg of 
het Mariapark. Een spel op een andere locatie is altijd supercool! 

 Van Biekes (eerste kleuterklas) tot Eekhoorns (derde en vierde leerjaar) 
kiezen uit de voorgestelde (keuze-)activiteit voor waaronder jouw activi-
teit. 

23 



  

 

TIP 4: LUISTER NAAR DE KINDJES 

Luister eens naar de kinderen tijdens de week! Misschien hoor je dat ze eens een 
groot Cluedo-spel willen spelen of dat ze eens waterspelletjes willen spelen.  

TIP 5: DURF TE VRAGEN 

Op het speelplein sta je nooit alleen! Durf dus hulp te vragen aan jouw medemoni’s. 
Samen zorgen jullie voor een leuke week: zowel voor de kinderen als voor jezelf! 
 
Ook de hoofdmoni’s en de pleinleiding staan altijd klaar voor jou! 
 
Ook in de animatorengroep op Facebook of via mail kan je altijd om hulp vragen! 

TIP 6: GENIET ERVAN 

Speelplein moet tof zijn! Niet alleen voor de kinderen maar ook voor jezelf! Zie dit 
zeker niet als een vakantiejob maar als een eigen vakantie voor jou!  

24 



  

 

 
    

Om zelf in te vullen.  

WEEKSCHEMA 



  

 

LEEG WEEKSCHEMA 
In dit leeg weekschema heb je de mogelijkheid om jouw ideeën snel neer te 
schrijven. Zo heb je al enig idee welke activiteiten je tijdens jouw activiteit kan doen. 

 
M

aandag 
D

insdag 
W

oensdag 
D

onderdag 
V
rijdag 

   

A
ctiviteit V

oor-
m

iddag  

( 10 u 15 tot 
11u30)  

 
 

 
 

 

V
rijspel +

  

m
iddagpauze 

 
 

 
 

 

   

A
ctiviteit N

a-
m

iddag  

( 14 u 30 tot 
16u00)  

 
 

 
 

 



  

 

 
    

Voorbereid zijn heeft zo zijn voordelen!  

VOORBEREIDING 



  

 

Het voorbereiden van een activiteit is altijd heel lastig. Zeker als je het voor de 
eerste keer doet! Daarom proberen we je graag zoveel mogelijk te helpen en bieden 
we jou enkele hulpmiddeltjes aan. 
 
Op speelplein Groene Zone bereid je vaak keuze-activiteiten voor. Deze keuze-
activiteit duurt meestal 1u30min (opruimen inbegrepen). Deze activiteit speel je dan 
met een groep van +/- 20 à 25 kindjes. 
 
Daarom hebben we iets ontwikkeld dat je thuis en/of op het speelplein kan ge-
bruiken.Het zorgt ervoor dat je nadenkt over verschillende aspecten van een spel 
maken. 
 
Het is ook handig om nadien deze papieren bij te houden voor bijvoorbeeld de vol-
gende speelpleinzomer! Je moet dan namelijk jouw voorbereiding niet meer maken! 
 
LET OP: Het maken van deze voorbereiding is NIET verplicht hoor! Het kan alleen 
jezelf helpen! 

MAAK KENNIS MET HET SCHEMA 

Op de volgende pagina vind je een leeg voorbereidingsschema. Dit voorbereidingsschema 
kan dienen om jouw activiteit volledig uit te schrijven. Zo heb je tijdens het spelen van 
jouw activiteit steeds een papier bij de hand waar al de informatie van jouw activiteit op 
staat.  
 
Hieronder leggen we even de aspecten van het schema uit: 
 Dag en dagdeel: Wanneer ga je dit spel spelen? 
 Aantal kinderen: Hoeveel kinderen verwacht je tijdens jouw activiteit? 
 Leeftijd: Voor welke leeftijd is jouw spel? 
 Materiaal: Welk materiaal heb je nodig voor jouw spel? 
 Locatie: Waar wordt het spel gespeeld? 
 Toneeltje: Welk toneeltje doen jullie met alle animatoren om dit spel in te leiden? 
 Thema: Heb je een thema voor jouw spel?  
 Spelvoorbereiding: Hoe verloopt jouw spel? Welke spelletjes/opdrachten doen we? 

Welke puntjes mag je zeker niet vergeten tijdens jouw 
speluitleg? 29 



  

 



  

 



  

 

LEEFTIJDSGROEPEN 
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