initiatief buitenschoolse opvang

Zomervakantie 2018 - info
Beste ouders,
Wij organiseren gedurende de komende zomervakantie, telkens van 7u. tot 19u., kinderopvang
- op vrijdagnamiddag 29 juni : op 29/06 sluiten de scholen om 11u50 de deuren, ook voor
deze namiddag dient er op voorhand ingeschreven te worden via de inschrijvingsmodule op onze
website .
Ook op de locatie in de Zandstraat 69 te St-Andries (=AZS) is er die namiddag opvang, ook
hiervoor dient ook op voorhand ingeschreven worden via de inchrijvingsmodule.
in de IBO’ s Kakelbont Koude Keukenstraat te St-Andries (AKK) en Oude Kerkstraat 23
te St-Michiels (MOK) :
- van maandag 02 juli tot en met vrijdag 20 juli
- van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 31 augustus (met uitzondering van 15 augustus).
in de Petteflet (=PET), Kardinaal Mercierstraat 56, 8000 Brugge (opgelet ander adres
dan voorheen!!) van:
- van maandag 02 juli tot en met vrijdag 20 juli.
- van maandag 13 augustus tot en met donderdag 30 augustus.
In de locatie in Noordveldstraat 31 te St-Andries (=ANS) , locatie met extra voorzieningen
voor kinderen met zorg:
- van maandag 02 juli tot en met 13 juli
- van maandag 20 augustus tot en met 31 augustus.
Wekelijks wordt er vanuit een bepaald thema gespeeld, geleefd en beleefd.
Op beide locaties van Kakelbont en in Petteflet zijn er daguitstappen voor de kinderen
die in september 2018 instappen in het 2e kleuter en ouder gepland . De jongste kleuters
en peuters blijven die dag op de locatie. De samenstelling van de groepen voor een daguitstap
wordt bepaald door de aard van de uitstap en volgens de draagkracht van de kinderen. Wij
verwachten uw kinderen dan ten laatste om 9u op de locatie en u kunt hen terug afhalen vanaf
17u30.
Die dagen kan men, op die vestigingsplaats en voor de doelgroep, enkel inschrijven voor een volle
dag.
Op de andere locaties kan men wel terecht voor een halve dag en ook kinderen die niet tot de
doelgroep van de daguitstap behoren kunnen wel een halve dag opgevangen worden.

Data daguitstappen
St-Michiels (MOK):
vrij 6 juli
vrij 31 aug

Petteflet (PET):
vrij 13 juli
vrij 17 aug

Sint-Andries (AKK)
vrij 20 juli
vrij 24 aug

Wij vragen dat uw kind , als het op daguitstap gaat, een lunchpakket en drankje(s) meebrengt en
dit in een stevige rugzak, die hij/zij zelf kan dragen.
Weetjes:
 op warme dagen is het aangeraden een hoedje of petje mee te brengen;
 een zwempak en badhanddoek kunnen ook nuttig zijn als wij met water spelen;
 zieke kinderen kunnen wij niet toelaten, omwille van besmettingsgevaar;
 kan uw kind om één of andere reden niet komen, verwittig de begeleiding vóór 8:45 uur,
zodat -indien nodig- de warme maaltijd kan afgebeld worden.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, omdat onze capaciteit beperkt is tot een zestigtal
kinderen te St-Andries en een tachtigtal te St-Michiels. In de Petteflet voorzien wij
plaats voor 56 kinderen. In Noordveld is er een capaciteit voor 16 kinderen en dit
zowel voor kinderen met of zonder speciale zorg.
Wie nog geen gezinsdossier bij ons heeft, gelieve hiervoor een afspraak te maken vóór
de start van de inschrijvingsperiode. Inschrijven voor een vakantie kan enkel na
opmaak van dit dossier.
Inschrijven: via onze website: http://vakantieinschrijvingen.ibokakelbont.net
 Startdatum is maandag 5 februari 2018 vanaf 7u , eerste periode (rekening houdend met
prioriteiten) loopt tot en met vrijdag 16 maart 2018.
 Voor de periode 29/06 tot en met 20/07 staat de module open tot en met 22/06, voor de
periode 13/08 tot 31/08 staat de module open tot en met 13/07. Nadien kan enkel nog
een aanvraag gedaan worden via gedetailleerde mail (naam kind, locatie, data, uren
brengen/ophalen, eventueel maaltijd/vieruurtje) aan secretariaat@ibokakelbont.net
 Bevestigingsdocumenten worden u bezorgd vanaf de week van 19 maart 2018.
 Vanaf dit moment wordt enkel rekening gehouden met de datum van inschrijving.
Annuleren met verwerkingskost van €5 kan tot en met:
 vrijdag 31 mei 2018 voor de periode 29 juni – 20 juli 2018.
 Vrijdag 29 juni 2018 voor de periode 13 aug – 31 aug 2018.
Daarna wordt elke ingeschreven dag aangerekend, behoudens bewijs van ziekte, uitgeschreven in
de periode van de ziekte en binnengebracht binnen de 7 kalenderdagen (zie huishoudelijk
reglement art.3 §4).
De tarieven zijn:
€4,70 voor een derde dag (minder dan 3 uur)
€7,10 voor een halve dag (van 3 uur tot 6 uur)
€13,20 voor een hele dag (meer dan 6 uur)
€3,21 voor een warme maaltijd
€1,10 voor een gezond vieruurtje
€7,50 voor een daguitstap (komt op de maandrekening)
Er wordt 25% vermindering verleend op de totale ouderbijdrage (= exclusief vieruurtje/warme
maaltijd/daguitstap), bij de opvang door meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag.
De bijdrage voor daguitstappen dient om vervoerskosten, ingangskosten, frisdrankje, … te dekken.
Deze bijdrage wordt op de maandrekening geplaatst.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vansteelandt, coördinator IBO Kakelbont
050/388.884
www.ibokakelbont.net secretariaat@ibokakelbont.net

