Nieuwsbrief wiemkes
KROKUSVakantie 2018

EINDE PROEFPERIODE RESERVEREN VOOR OPVANG
De voorbije vakanties hebben we, samen met jullie, het nieuwe reserveringssysteem uitgetest.
We willen jullie langs deze weg danken voor jullie bereidwillige medewerking en begrip.
Deze testperiode verliep goed. De bemerkingen en vragen die we kregen, hebben we zoveel als
mogelijk beantwoord. Alles werd ook doorgegeven aan het gemeentebestuur.
Vragen die we af en toe kregen, zijn:


Ik heb een hele dag opvang gereserveerd, maar mijn kind komt uiteindelijk maar een halve dag.
Moet ik dan de hele dag betalen?
Ja, je zal de volledige dag moeten betalen. Je hebt immers een plaats bezet gehouden, terwijl
die kon ingevuld worden door een ander kind.



Ik heb enkel opvang nodig in de voor- of namiddag, hoe lang mag mijn kind dan eigenlijk
blijven?
Een voormiddag kan maximaal duren tot 13 uur. Een namiddag start ten vroegste om 12 uur.



Ik heb enkel opvang in de voormiddag gereserveerd maar mijn kind zou eigenlijk ook in de
namiddag moeten komen. Kan dit?
Dit kan enkel als er nog plaats is. Je kan dit online zien of je mag ons hiervoor contacteren.



Wat als de uren afwijken van wat ik ingevuld heb op i-school?
Dit is geen probleem zolang je kind komt voor wat je gereserveerd hebt: voor- of namiddag of
hele dag. We vragen wel om zoveel mogelijk correct te zijn bij het invullen van de uren. Zo
kunnen wij namelijk beter de begeleiding inzetten op de drukste momenten.

Er werd beslist om verder te gaan met het systeem van reserveren voor opvang op schoolvrije- en
vakantiedagen.
Opgelet: vanaf nu is het geen proefperiode meer, maar wordt alles toegepast zoals voorzien. Dit
betekent dat er dus ook boetes zullen aangerekend worden als dat nodig is. Hou hier rekening mee.

START RESERVERINGSPERIODE PAASVAKANTIE
Vanaf vrijdag 2 februari kan je reserveren voor opvang in de paasvakantie.
Voor de eerste week van de paasvakantie (2 t.e.m. 6 april) heb je tijd t.e.m. maandag 26 maart 2018.
Voor de tweede week van de paasvakantie (9 t.e.m. 13 april) heb je tijd t.e.m. maandag 2 april 2018.

HULP NODIG BIJ HET RESERVEREN? THUIS GEEN PC OF INTERNET?
Geen probleem, dit kan aan de balie. Wij helpen graag bij het reserveren.
Breng enkel je login en paswoord mee.

KROKUSVAKANTIE
De kleuters wanen zich in het sprookjesachtige Disneyland en de 7-12 jarigen beleven zotte
avonturen in het appartement van bomma Lucienne.
Op donderdagnamiddag gaan de kleuters en de kinderen van het eerste t.e.m. derde leerjaar naar
Dolle Donderdag. Meneer Jas brengt ons een uurtje plezier.

PERSONEEL
Evelien (7-12 jarigen) is vanaf nu in bevallingsverlof. Zij wordt vervangen door Steffie. Steffie kennen
jullie al van bij de kleuters.
Momenteel is Ruth (kleuters) in ziekteverlof, zij wordt vervangen door Sarah.
Er is ook een vrijwillgster in De Wiemkes, Inge. Zij helpt ons bij de tussendoortjes en de afwas.

SPEELWEIDE WIEMKES
Momenteel zijn we volop bezig met het uittekenen van een goed plan voor de buitenruimte. We
onthouden zeker jullie favorieten: avontuur en kampen bouwen. We doen ons best om er iets moois
van te maken. Daarna wordt het plan voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen.
Wordt vervolgd dus…

HERHALING: ZOMERVERLOF 2018
IBO “De Wiemkes” sluit haar deuren op woensdag 11 juli 2018 en woensdag 15 augustus 2018.
Groot verlof nemen we vanaf maandag 23 juli 2018 tot en met vrijdag 10 augustus 2018.
Kaboutergroeten
Het Wiemkesteam

