Nieuwsbrief wiemkes
KERSTVakantie 2017-2018

HOHOHOHO, BIJNA KERSTVAKANTIE!
Tijd voor kalkoen, kerstslingers en cadeautjes maar vooral tijd voor een vakantie vol met gezellige,
warme momenten met het gezin, familie en vrienden.
In de kerstvakantie neemt het Wiemkesteam eerst verlof. De opvang is enkel open op 3, 4 en 5 januari
2018.
Je kan nog reserveren voor opvang in de kerstvakantie tot en met maandag 18 december 2017. Maak
er dus snel werk van.
De kleuters gaan tijdens deze vakantie ijsberen en de 7-12 jarigen maken er een gezellige, warme
driedaagse van. We hopen stiekem op een witte kerst. Duimen jullie mee?

RESERVEREN VOOR OPVANG


IN DE KROKUSVAKANTIE 2018

Start reserveringsperiode: 12 december 2017
Laatste dag om te reserveren: maandag 5 februari 2018.
!! Opgelet: dit is de eerste vakantie waarbij er niet meer getest wordt, maar waarbij het reglement van
annuleringen en boetes effectief wordt toegepast.



OP SCHOOLVRIJE DAG 7 MAART 2018 (VBS Mandelbloesem)

Start reserveringsperiode: 7 januari 2018
Laatste dag om te reserveren: maandag 26 februari 2018.



OP SCHOOLVRIJE DAG 19 MAART 2018 (Ginsteschool)

Start reserveringsperiode: 19 januari 2018
Laatste dag om te reserveren: maandag 12 februari 2018.
!! Opgelet: de voorwaarde dat er minstens 10 kinderen moeten ingeschreven zijn, blijft gelden. Als er
niet voldoende inschrijvingen zijn, dan verwittigen wij zo snel mogelijk de ouders.
Heeft u vragen over het reserveren? Of hulp nodig? Meld dit zeker aan de balie. Wij helpen je graag
verder.

FACTUREN ONLINE OP I-SCHOOL
Handig om weten: via I-school kan je online de facturen zien van de kinderopvang. Dit kan via de knop
rekeningen in de linkerkolom. Je kan hier ook de details terugvinden van je factuur.

NIEUWE TARIEVEN VANAF 1 JANUARI 2018
De tarieven voor opvang worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2018.
Dit zijn de nieuwe tarieven:





1,03 euro per begonnen half uur (schooldag);
11,52 euro voor een verblijf van een volledige dag (meer dan 6 uur);
6,50 euro voor een verblijf van een halve dag (tussen 3 en 6 uur);
4,73 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur.

HERHALING: ZOMERVERLOF 2018
Denk eraan: De Wiemkes sluit van 23 juli tot en met 10 augustus. Ook op 11 juli en 15 augustus zijn
we gesloten.

Warme winterse kaboutergroeten
Het Wiemkesteam

