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Beste ouders, 

 

Graag even jullie aandacht voor volgende puntjes : 

 

 Vrijdag 5 oktober 2018 hebben we een facultatieve verlofdag.  We kunnen dus 

genieten van een lekker lang weekend ! Let op ! Er wordt geen opvang meer voorzien 

op facultatieve verlofdagen ! 

 

 Woensdag 10 oktober 2018 hebben de leerkrachten een pedagogische studiedag.  

De leerlingen hebben die dag eveneens vrij. Er wordt op 10 oktober opvang voorzien.  

Indien u van de opvang gebruik wenst te maken dient u verplicht vooraf in te 

schrijven. Dit kan enkel via onderstaand strookje; bezorg deze zo snel mogelijk terug 

aan de opvangmoeders. 

 

Gelieve er ook mee rekening te houden dat als u uw kind inschrijft de opvangmoeders ook 

verwachten dat uw kind opdaagt.   Inschrijven = betalen.  We moeten deze maatregel 

toepassen omdat we gemerkt hebben dat er ouders zijn die hun kinderen uiteindelijk toch 

niet brengen; andere ouders brengen hun kind dan weer wel, maar hebben niet vooraf 

ingeschreven.  Het aantal opvangmoeders wordt aangepast aan het 

aantal kinderen.  Het is daarom heel belangrijk dat wij weten 

hoeveel kinderen aanwezig gaan zijn. Dus hier ook de regel : als uw 

kind niet is ingeschreven kan hij/zij niet naar de opvang komen. 

 

Met dank voor uw begrip. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De directeur 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Naam kind : …………………………………………………………………………………………….. Klas : ………………. 

 

zal op woensdag 10 oktober 2018 aanwezig zijn in de opvang  

 

van ………………………….. u tot …………………………………. u 

 

Handtekening mama / papa :          STROOKJE BEZORGEN 
AAN DE OPVANGMOEDERS 
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