
W A N T E D

R E W A R D  F O R  C A P T U R E

CATWALKDIVA/SPEELBEEST/FORTNITEADDICT/SUPERHERO
 

 AKA SPEELPLEINMONI

# IEDEREENSPEELPLE INMONI



In iedereen schuilt een

speelpleinmoni! Of je nu een

knutsel-, speel-, game- of

verkleedtalent hebt of je moet je

talent nog ontdekken... het

speelplein is er voor iedereen!

 

Dus ook voor jou!

 

Het speelplein staat garant voor

tonnen plezier (zowel voor

kinderen als voor monitoren), leuke

vakanties, onvergetelijke ervaringen

en gegarandeerde fun!

 

In deze brochure kom je bijna alles

te weten over speelpleinwerking.

Wil je alles weten? Kom dan eens

langs!

#IEDEREEN
SPEELPLEINMONI
OOK  JIJ !



SPEELPLEIN-
WERKING?
WAT  VOOR  BEEST  IS  DAT?

In de paas-, zomer- en

herfstvakantie beleven kinderen

een onvergetelijke vakantie bij

speelpleinwerking 't Ravotterke in

Wielsbeke.

 

Als speelpleinmoni begeleid je

kinderen van 3 tot 12 jaar door

samen met hen te ravotten/

knutselen/verkleden/koken/dansen/

zingen/...

WANNEER?
PAAS-, ZOMER- EN HERFSTVAKANTIE

paasvakantie

zomervakantie

herfstvakantie

Op zoek naar een leuk tijdverdrijf

en een toffe bijverdienste? De

speelpleinwerking is geopend

tijdens volgende vakanties:

 

6-17 april (gesloten op ma 13/04)

1 juli-31 augustus (gesloten 27/07-7/08)

2-6 november

 



WAT
VERWACHTEN
WE?
ONDER  ANDERE . . .

Je wordt in 2020 minstens 16 jaar

Je gaat graag met kinderen om

Je hebt gevoel voor

verantwoordelijkheid, kan goed

samenwerken en bent niet bang

om de handen uit de mouwen te

steken

Je bent enthousiast en creatief

WAAR?
'T  RAVOTTERKE . . .

Gelegen op domein

Hernieuwenburg. Gigantisch veel

speelruimte dus!

 

Hernieuwenstraat 14a, Wielsbeke.



VRIJWILLIGERS
VERGOEDING?
WANT  VOOR  WAT ,  HOORT  WAT  ; )

€ 20 per dag

€ 28 per dag 

Een vrijwilligersvergoeding is geen

jobstudentencontract. Je kan dus

perfect een vakantiejob combineren

met moni zijn (zolang je binnen de

vastgelegde grenzen blijft). Als moni

ontvang je:

 

zonder attest animator in het jeugdwerk

met attest animator in het jeugdwerk

 

WAT BIEDEN
WE?
ONDER  ANDERE . . .

Toffe kinderen

Een gezellige groep monitoren

Een leuke en zinvolle

vrijetijdsbesteding in de

vakantieperiodes

Tonnen bagage voor op je cv

Een vrijwilligersvergoeding



KAN IK DAT
WEL?
NATUURLIJK !

Al doende leert men, dat is ook zo

op het speelplein! Iedereen krijgt

de kans om talenten te ontdekken

en ontplooien.

 

Naast ervaring opdoen op het

speelplein bestaan er allerlei

cursussen om jezelf bij te scholen

in het begeleiden van kinderen. We

verplichten je tot niks, maar we

moedigen zeker aan om een cursus

te volgen: je leert er allerlei dingen

die je zeker zullen helpen bij je

carrière op het speelplein, in de

jeugdbeweging, eventueel bij je

opleiding of je latere job.

 

De gemeente kan een deel van het

cursusgeld terugbetalen.

Bovendien kan je met een attest

'animator in het jeugdwerk' ook

meer verdienen op het speelplein.

 

Meer info over cursussen vind je bij

de jeugddienst.



NOG VRAGEN?
KNOCK  KNOCK . . .  WHO 'S  THERE . . .

jeugd@wielsbeke.be

056/67.32.19

Facebook: jeugddienst Wielsbeke

... de jeugddienst! Wij beantwoorden

al je vragen via:

 

 

Of kom eens langs: Sociaal Huis,

Hernieuwenstraat 15, Wielsbeke

 

 

 

GOESTING?
TWIJFEL  DAN  NIET  OM  JE  IN  TE
SCHRIJVEN !

Vul het online formulier in op

www.wielsbeke.be

Wij nemen daarna contact met

je op


