Walem, 18 januari ’19
Geachte ouders,
Tijdens de zomervakantie zullen we voor de eerste keer een vakantieopvang organiseren in onze school.
Om organisatorische redenen zullen er alleen kinderen ( kleuters + leerlingen tot en met het 4de leerjaar tijdens
schooljaar ‘18- ‘19) van onze school kunnen inschrijven voor deze vakantieopvang.
Dagelijks zullen de kinderen een gevarieerd aanbod krijgen van sport- en spelactiviteiten. Voor de creatieve
jongens en meisjes zijn er ook knutselmomentjes voorzien. Een uitstap behoort tevens tot de
mogelijkheden. Dit gevarieerd gebeuren kunnen we aanbieden omdat we de volledige
schoolaccommodatie ter beschikking hebben.
We beperken ons tot maximaal 45 plaatsen per speelweek. Liesbeth De Vos, die nu ook de naschoolse
opvang doet in onze school zal de vakantieopvang steeds begeleiden samen met andere
begeleiders/monitoren die reeds ruime ervaring hebben met onderwijs en/of buitenschoolse
kinderopvang.
Periodes :
Speelweek 1 :
Speelweek 2 :
Speelweek 3 :
Speelweek 4 :
Speelweek 5 :

15 juli t.e.m. 19 juli 2019
22 juli t.e.m. 26 juli 2019
29 juli t.e.m. 2 augustus 2019
5 augustus t.e.m. 9 augustus 2019
12 augustus t.e.m. 16 augustus 2019

Praktisch
Dagelijkse opvang voorzien vanaf 8u tot 17u.
Ook voorzien wij dagelijks een gratis 4-uurtje.
’s Middags eten de kinderen hun lunchpakket op dat ze van thuis meebrengen.
Een inschrijving kan alleen per speelweek en kost € 100, op voorhand te betalen via overschrijving.
De inschrijvingen worden chronologisch gerangschikt.
Verzekering : de schoolpolis via Ethias loopt door tijdens de vakantieopvang.
Attest : iedere deelnemende leerling ontvangt achteraf een fiscaal attest .

Ondergetekende, …………………………………………… ouder van ………………………….…………………. (naam kind)
schrijft hierbij zijn zoon / dochter in voor volgende speelweek van ……………… tot en met ……………..
en betaalt hierbij via overschrijving € 100 .
(de inschrijving is pas geldig na betaling , uiterlijke inschrijfdatum is 30/06/2019 ).

Rekeningnummer : BE41 7509 4965 4010 mededeling : naam kind + speelweek van … tot …

……………………………………….
Handtekening ouders of voogd
Gelieve dit strookje ingevuld en ondertekend op het secretariaat te bezorgen.

