Dit jaar gaan we Imago anders moeten aanpakken dan normaal. Dit komt doordat we
maatregelen moeten nemen door het welbekende virus Covid-19.
Als eerst willen we u kort informeren over de bubbels. Dit jaar werken we met 3 bubbels. Deze
bestaan uit:
1. Bubbel 1: Hoofdmoni’s en pleinleiding
2. Bubbel 2: Activiteitenbubbel (± 40 jongeren)
3. Bubbel 3: Vrije bubbel (± 40 jongeren)
Twee van de sterkste punten van Imago zijn enerzijds het op voorhand goed uitgewerkt spel en
anderzijds de vrijheid voor zowel jongeren als moni’s om te komen wanneer ze zin hebben. Door
Corona is het helaas praktisch onmogelijk om dit binnen 1 bubbel te laten doorgaan. We kiezen
daarom voor 3 bubbels.
De pleinleiding- en hoofdmonibubbel, die afstand bewaart van de andere bubbels, maar wel
dezelfde taken blijft uitvoeren als afgelopen jaren. Hierdoor houden we zoveel mogelijk plaatsen
vrij binnen de 2 overgebleven bubbels.
Activiteitenbubbel: Hierin geven we jongeren de kans om zichzelf voor één volledige
week op te geven voor de echte Imagospelen. Dit is via online-inschrijvingen. Er kunnen
ongeveer 40 jongeren per week zich inschrijven. VOL = VOL! Na een week veranderen de
groepen terug. We vragen u wel om niet deel te nemen aan andere bubbels wanneer u naar
Imago komt.
Een nieuw gegeven sinds dit jaar op Imago dat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk jongeren kunnen
komen: De vrije spelbubbel, voor deze bubbel moeten jongeren zich niet op voorhand
inschrijven. De jongeren komen zoals bij het oude systeem gewoon op de dag zelf, maar de
bubbel sluit bij 35-40 jongeren/week. In deze bubbel gaan de animatoren vrije activiteiten
organiseren voor de jongeren. Dit kan van alles zijn. De jongeren in deze bubbel doen voor die
week niet mee met de activiteitenbubbel.

Inschrijvingen activiteitenbubbel
Inschrijvingen gaan mogelijk zijn telkens vanaf 22 u. Om u zeker er nog eens aan te laten herinneren posten we
dit automatisch op onze Facebook en Instagram.
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Voor week 1 (13/07 - 17/07): Start van deze inschrijvingen 29/06
Voor week 2 (20/07 - 24/07): Start voor deze inschrijvingen 6/07
Voor week 3 (27/07 - 31/07): Start voor deze inschrijvingen 13/07
Voor week 4 (03/08 - 07/08): Start voor deze inschrijvingen 20/07
Voor week 5 (10/08 - 14/08): Start voor deze inschrijvingen 27/07

Inschrijvingen gebeuren online (Google Forms), kan ook telefonisch
(+324 68 56 63 70). Op onze Facebook kan u het document vinden van onze inschrijvingen.
Als u zich telefonisch wilt inschrijven, dan kunt u best een SMS sturen naar het nummer met
het volgende: voor- en achternaam kind + de week waarvoor u uw kind wilt inschrijven.
Inschrijvingen vanaf week 2 kunnen door de jongeren zelf gebeuren op Imago.
Inschrijvingen sluiten wanneer het maximumaantal bereikt is
(wordt gecommuniceerd via Facebook).
Iedereen die mee kan, ontvangt een bevestigingsmail.
Iedere deelnemer betaalt eenmalig 5 euro.
Voor de speciale activiteiten kan er een extra bijdrage gevraagd worden (via overschrijving,
wordt per week meegedeeld).
Rekeningnummer: BE83 9796 3578 7515

Inschrijvingen vrije bubbel
Dit gebeurt op Imago zelf. Deze bubbel is er voor de jongeren die niet in de activiteitenbubbel staan. De
inschrijvingen sluiten wanneer er een maximumcapaciteit bereikt is van ± 40 jongeren. Moest het zo zijn dat
het maximumcapaciteit in het begin van de week bereikt is, dan delen wij dit mee met u op onze sociale media.
Dit kost eenmalig 5 euro (Rekeningnummer: BE83 9796 3578 7515). Als u al reeds eerder betaald had, dan
moet u dit niet meer betalen.

Plattegrond
In de volgende bijlage vindt u een plattegrond. Op deze plattegrond ziet u waar uw kind wordt verwacht.

Binnen

Buiten

