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1 Wat is de Boomhut Lommel? 

De Boomhut Lommel is een speelpleinwerking voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar met een 

mentale, motorische of sensoriële beperking.  We geven extra aandacht aan specifieke 

zorgbehoeften: We bieden een aangepast spelaanbod en we hebben een gestructureerd dag- en 

weekprogramma. Hierdoor kunnen we meer kwaliteit en rust bieden en kan er meer ingespeeld 

worden op de individuele noden. We doen ook activiteiten met de hele groep waar iedereen 

samenwerkt en elkaar ondersteunt!  

De kinderen worden begeleid door jobstudenten. Deze hebben genoten van een specifieke opleiding 

en maken er samen een onvergetelijke zomer van! 

De Boomhut Lommel is een samenwerkingsverband tussen de stad Lommel en de regenbOog vzw. 

2 Contact 

Tine Buyse en Kobe Daniëls 

Tel  089 35 85 65 

GSM  

tine@deregenboog.be  - kobe@deregenboog.be  

3 Locatie 

Eymardschool 

Oude Diestersebaan 5 

3920 Lommel 

4 Periode 

De regenbOog vzw organiseert tijdens de zomervakantie 5 weken speelpleinwerking in Lommel. 

Op volgende data vindt de werking in Lommel plaats 

Week 1: 4 juli - 8 juli 

Week 2: 11 juli - 15 juli 

Week 3: 25 juli - 29 juli 

Week 4: 1 aug - 5 aug 

Week 5: 8 aug - 12 aug 

mailto:tine@deregenboog.be
mailto:kobe@deregenboog.be
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5 Uurregeling  

Je kan je kind naar de Boomhut Lommel brengen om 9u00. Afhalen gebeurd om 16u00. 

Komt je kind een halve dag? Spreek samen met de coördinator een uur af waarop je je kind brengt of 

haalt. 

We vragen aan de ouders zich aan de uren te houden: voor en na de werking zijn de momenten 

waarop de jobstudenten kunnen voorbereiden, klaarzetten, opruimen, etc.…  

6 Tarieven 

Wat Uur  Prijs 

Speelplein VM  9u – 12u30 5 euro 

Speelplein NM 12u30 – 16u 5 euro 

 

Op dagen dat we op uitstap gaan, vragen we geen meerprijs. 

Na de vakantie ontvang je een factuur die je binnen de 30 dagen na ontvangst dient te betalen. 

 

Er is een vermindering van 50% mogelijk voor de volgende gezinssituaties:  

 Eénoudergezinnen: Bij vertoon van de gezinssamenstelling. Deze is te verkrijgen bij uw 

gemeente of stadsbestuur;  

 Gezinnen met een leefloon of in budgetbegeleiding / budgetbeheer: Bij vertoon van een 

attest van de organisatie die de begeleiding / het beheer op zich neemt.  

 Gezinnen in collectieve schuldbemiddeling: Bij vertoon van een verklaring van de 

schuldbemiddelaar en/of vonnis van de rechtbank betreffende schuldbemiddeling  

De kortingen zijn niet cumulatief. 

7 Activiteiten en uitstappen 

We streven naar een vast weekschema. We doen activiteiten op eigen onze locatie: 

snoezelspelletjes, muziek, balspelen, spelen in de zandbak, knutselen, dansen, waterspelletjes … We 

organiseren activiteiten op verplaatsing: zoals bv. Speeltuin, boerderij, zwemmen. En als laatste 

brengen we activiteiten naar ons speelplein: zoals bv. Theater, survivalactiviteit, mobiele boerderij 

Bij uitstappen dragen de kinderen een blauw sjaaltje. Ze krijgen ook een armband om met het 

telefoonnummer van de speelpleinverantwoordelijke. 

Geef bij uitstappen zeker voldoende drank mee. 

8 Groepsindeling 

Iedere ochtend wordt een groepsindeling gemaakt. De kinderen worden ingedeeld in kleine groepen, 

afhankelijk van ieders leeftijd, mogelijkheden en interesses. De groepsindeling kan dus iedere dag 

anders zijn. Als een kind zich beter voelt binnen een andere groep dan mag hij/zij ook aansluiten bij 

die groep. Het kan ook zijn dat we activiteiten doen als 1 groep. 
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9 Wat meebrengen? 

 Lunchpakket 

 Tussendoortje voor de voor- en namiddag 

 Reserve kledij 

 Stevige schoenen 

 Pet/regenjas
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10 Weekschema en dagindeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het concrete programma van de activiteiten ontvangt u één à twee weken voor de start van de werking via e-mail. 

 

 Dinsdag 6 juli Woensdag 7 juli Donderdag 8 juli 

09u00 Aankomst Aankomst Aankomst 

09u00 – 10u00 Begeleid vrij spel Begeleid vrij spel Begeleid vrij spel 

10u00 – 10u30 10-uurtje 10-uurtje 10-uurtje 

10u30 – 12u00 Activiteit Activiteit Activiteit 

12u00 – 12u30 Lunch Lunch Lunch 

12u30 – 13u30 Begeleid vrij spel Begeleid vrij spel Begeleid vrij spel 

13u30 – 15u00 Koken/bakken Activiteit Uitstap 

15u00 – 15u30 Begeleid vrij spel Begeleid vrij spel Begeleid vrij spel 

15u30 – 16u00 Vier-uurtje Vier-uurtje Vier-uurtje 

16u00 Naar huis Naar huis Naar huis 


