Tarieven : deze zijn dezelfde als de opvang
op woensdagnamiddag.
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen :
vanaf 07.00 u tot 18.00u, reservatie noodzakelijk.
De inschrijving gebeurt digitaal via een link op de websites van de scholen. Ouders van kinderen op onze school krijgen een link via e-mail
voor de inschrijving van vakantieopvang.
Schoolvrije dagen en vakantiedagen :
zie schoolkalender op de website
www.kleuterschoolbissegem.be of www.lagereschoolbissegem.be
De opvang is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar en tijdens Kortrijk
Congé.

Kleuter– en lagere school
St.-Vincentius Bissegem
Buitenschoolse Opvang
- voor- en naschoolse opvang
- opvang op woensdagnamiddagen
- opvang op schoolvrije dagen en
vakanties

Annulatie kan op 2 manieren :
- schriftelijk t.a.v. de directie van de school tot 10 werkdagen vóór de
aanvang van de opvangperiode.
- met een geldig medisch attest van het ingeschreven kind.
Wanneer kinderen om andere redenen niet aanwezig zijn in de vakantieopvang, wordt een boete aangerekend van € 5 voor elke dag afwezigheid per kind.
Door het inschrijvingsformulier van de vakantieopvang in te vullen,
gaat u akkoord met dit reglement.
De directie

GSM opvang 0468/15.35.64
E-mail : kinderopvang.tpastorietje@telenet.be
Driekerkenstraat 2 - 6
8501 Bissegem
Tel.: 056/35.40.96 056/35.62.72.
E-mail: directie@kleuterschoolbissegem.be
directie@lagereschoolbissegem.be

Locatie en werking:
De voorschoolse opvang gaat door in de gymzaal van de
kleuterschool.
Voor onze kleinsten is er slaapgelegenheid, voor onze lagere schoolkinderen is er
huiswerkbegeleiding. Onze kinderverzorgsters Stefanie, Vanessa en Ellen staan samen met Kathy, Jeanine, Henny, Carla en Julietta in voor een professionele opvang
en begeleiding van uw kind. Bij mooi weer kunnen de kinderen zich uitleven in de
grote pastorietuin, in de fietstuin of in de gymzaal van de scholen.
De opvang kan voor of na schooltijd bereikt worden via de poort aan de Driekerkenstraat 6.
De buitenschoolse opvang staat in voor een vriendelijk onthaal en pedagogische opvang van onze kleuters en lagere schoolkinderen. De kinderen worden begeleid bij
de eetmomenten en krijgen een gevarieerd spelaanbod zowel binnen als buiten.
De begeleiders en de directie verzorgen het contact met de ouders en proberen een
informeel en persoonlijk contact met de kinderen op te bouwen.
Om 16u krijgen de kinderen een vieruurtje. De opvang zorgt voor boterhammetjes
met choco of confituur. Als drank kunnen de kinderen kiezen tussen
fruitdrankje of water. Het vieruurtje wordt aan alle
kinderen aangeboden en kost €1.

Tarieven






Voor een verblijf tot 12.30u
Voor een verblijf van minder dan 3u:
Voor een verblijf tussen 3u en 6u:
Voor een verblijf langer dan 6u :

€1
€ 4,70
€7
€ 12,50

Ook op woensdagnamiddag geldt het volgende :
Kinderen uit hetzelfde gezin, die gelijktijdig aanwezig zijn in de opvang, genieten
een vermindering van 25% op het totale factuurbedrag, uitgezonderd
supplementen.
Indien kinderen laattijdig afgehaald worden, wordt een vergoeding aangerekend
van €5 per begonnen half uur.
Supplementen :




Warme maaltijd
Lunchpakket
Vieruurtje

€ 2,30
(van thuis)
€1

Tijdens vakantieopvang worden geen warme maaltijden geserveerd.
Voorschoolse :
Naschoolse:

Van 07.00u
Van 16.00u

tot
tot

08.00u
18.00u ( op vrijdag van 15u)

Tarieven
€ 1 / begonnen half uur

Kinderen uit hetzelfde gezin, die gelijktijdig aanwezig zijn in de opvang, genieten
een vermindering van 25% op het totale factuurbedrag, uitgezonderd
supplementen.
Indien kinderen laattijdig afgehaald worden, wordt een vergoeding aangerekend van
€5 per begonnen half uur.

