
 

          Ieper, 30 januari 2023 

Speelpleinwerking Spelewijs 2023 
 

Beste ouder 

Beste begeleider 

 

In deze brief vinden jullie een planning van 2023 en belangrijke administratieve zaken terug. 

 

Speelpleinverantwoordelijke Axelle 
Hallo! Ondertussen kennen de meeste mij al, Axelle, 

speelpleinverantwoordelijke van Spelewijs. Ik ben 25 jaar en verhuis 

binnenkort naar Kemmel. Spelewijs is de speelpleinwerking van Westhoek 

Vrije Tijd Anders (WVA) in Ieper. Je kunt mij terugvinden in ons kantoor, 

Rijselstraat 98 in Ieper.  

Ik werk in WVA als speelpleinverantwoordelijke van Spelewijs maar ook als 

vrijetijdsmedewerker bij de volwassenen met een beperking. 

 

Heb je nog vragen of ondervind je nog onduidelijkheden?  

Je kan mij bereiken via  

- axelle@wvavzw.be 

- spelewijs@wvavzw.be 

- Axelle: 0473/644374 

 

Een nieuw jaar 2023 en ook dit jaar organiseert speelpleinwerking Spelewijs opnieuw verschillende 

vakanties vol plezier, fun en fantasie onder begeleiding van de beste animatoren!  

Daarom deze nieuwsbrief om al wat belangrijke data aan jullie door te geven.  

 

Fiscaal attest  
Zoals jaarlijks is deelname aan Spelewijs fiscaal aftrekbaar. Je kan dus een deel van het deelnamegeld 

terugkrijgen via je belastingaangifte. Dit is geldig voor ‘kinderen jonger dan 14 jaar, of kinderen met 

een zware handicap van minder dan 21 jaar’. 

Vanaf 2023 krijgt iedereen dit document opgestuurd voor mei 2023. Dit krijg je dan pas omdat het gaat 

over alle speelpleindagen in het jaar 2022. Dit fiscaal attest moet je dan indienen met je 

belastingaangifte. Het enige wat je zelf nog moet aanvullen, is naam en adres van de schuldenaar. 

De schuldenaar is de persoon die financieel verantwoordelijk is voor het kind. Deze persoon ontvangt 

bijvoorbeeld de kinderbijslag. 

Tegemoetkoming mutualiteit 
De meeste mutualiteiten betalen ook een deel van het deelnamegeld terug, laat mij iets weten indien 

u papieren voor de financiële teruggave van de ziekenbond wenst. 

Bel of mail me gerust als je hierover vragen hebt, of als je denkt dat de gegevens niet kloppen. 

Fiscale Attesten en Attest Mutualiteit 
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Vakanties 2023 
  

 

 

Inschrijven kan vanaf 

1 maart 2023!! 



 

 

 

Inschrijven kan vanaf 

26 april 2023!! 

Inschrijven kan vanaf 

1 februari 2023!! 

Deadline is 1 mei 

2023!! 



 

 
 

 
 

Inschrijven kan vanaf 

4 oktober 2023!! 

Inschrijven kan vanaf 

8 november 2023!! 



 

 

De dagprijs voor een dag spelewijs is 8 euro per dag. De dagprijs is minder als er meerdere kinderen 

uit eenzelfde gezin komen. Voor het eerste kind betaal je 8,00 euro, voor het tweede kind € 7,50 en 

vanaf het derde kind betaal je € 7,00 per dag. 

 

Ook dit jaar kan je opnieuw gebruik maken van het sociaal tarief. Vraag dit aan bij Axelle. 

 

Tijdstippen 
 

Spelewijs opent ’s ochtends de deuren om 7:30 uur. ’s Avonds sluiten we onze deuren opnieuw om 

17:00 uur. Zoals je ziet, zijn dit al lange dagen voor de (vrijwilligers!) moni’s van Spelewijs. Het is dus 

niet mogelijk om je kind vroeger te brengen, of later op te pikken.   

 

Lukken deze tijdstippen niet voor jou? Dan wil Axelle steeds helpen zoeken naar een oplossing. 

Misschien kan een ander gezin jouw kind even opvangen bijvoorbeeld.  

 

Vervoer 
 

Kan je je kind onmogelijk zelf tot in Spelewijs krijgen? Dan kunnen wij in uiterste nood vervoer 

voorzien. We rekenen hiervoor een bedrag aan afhankelijk van de afstand. Vraag het vervoer aan bij 

inschrijving. LET OP! Dit is enkel in uiterste nood, dit kan niet telkens voorzien worden. 

 

Kamp 
 

In de laatste week van de zomervakantie gaan we terug op Spelewijskamp!  

We trekken naar J-Club (De Panne). Het kamp gaat door van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 

25 augustus. Verder info volgt na inschrijving.  

Deadline om te schrijven: 1/05/2023. Opgepast: de plaatsen zijn beperkt! Je schrijft dus best eerder 

in.  

Kostprijs: € 150,00 

Uitstappen tijdens vakanties 
 

• Zwemmen  
Iedere week gaan we zwemmen op woensdagvoormiddag met de ganse groep. We vragen om de 

kinderen dan al te brengen tegen 8u30 zodat we om 9u kunnen gaan zwemmen.  

 

• Andere uitstappen tijdens vakanties 
Indien er andere uitstappen tijdens de werking zullen gepland staan dan laten we dit weten. De 

weekverantwoordelijken geven een blaadje mee in het begin van de week. 

 

Dagprijs 



 

Vooraf inschrijven 
 

Eén van de grootste troeven van Spelewijs is het groot aantal monitoren. Door het groot aantal 

moni’s, kunnen zij hun aandacht beter verdelen over de kinderen. In Spelewijs garanderen we een 

minimum van één moni per drie kinderen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de inschrijvingen op 

voorhand gebeuren. Indien je kind onverwachts wel of niet kan komen, laat dit dan altijd zo vlug 

mogelijk weten! Zo kunnen we kinderen die op de reservelijst staan, toch nog laten komen. 

Komt je kind niet zonder verwittigen? Dan kan het zijn dat de dagprijs toch wordt aangerekend! 

Verwittigen kan enkel via telefoon (bellen). Mailtjes of berichten via sociale media tellen niét mee. 

Axelle: 0473/644374 

Hoe inschrijven? 
 

inschrijven op volgende manieren: 

- Door langs te komen in Rijselstraat 98 te Ieper. 

- Via de website: spelewijs.be 

-  Via een mail naar spelewijs@wvavzw.be of axelle@wvavzw.be.   

- Telefonisch naar 057/21 55 35 of 0473/64 43 74 

 

 

 

Hopelijk mogen we ook in 2023 veel kind(eren) verwelkomen op Spelewijs! 
 

 

Met vriendelijke groeten 

Namens Wva-Metgezel vzw /Spelewijs Ieper 

 

Axelle Rassalle 
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