Nieuwsbrief wiemkes
PAASVakantie 2018

PROGRAMMA PAASVAKANTIE
De kleuters beleven in de eerste week allerlei avonturen bij de indianen. In de tweede week gaan ze
naar Lolypopland. Het belooft superleuk te worden!
Bij de 7-12 jarigen beleven we enkele sprookjes in de eerste week. Mysterieus bezoek in de tweede
week, als dat maar goed komt…
Denken jullie eraan om de kinderen een jas mee te geven? Want dat weten jullie ondertussen al, zelfs
bij regen- of frisser weer gaan we ook naar buiten.
Een overzicht van alle activiteiten vind je terug op de website: www.oostrozebeke.be/ Leven &
werken / Kinderopvang & onderwijs / Buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes / Activiteiten.

JOKERS IN I-SCHOOL
Per schooljaar heb je per kind 3 jokers. Deze worden ingezet wanneer je eigenlijk een boete zou
krijgen. Dit gaat automatisch. Een boete kan je krijgen bij te laat annuleren of niet komen opdagen.
Een boete krijg je ook wanneer je je kind brengt naar de opvang zonder te reserveren. Hiervoor
worden wel geen jokers ingezet.
Is er een geldige reden voor de annulering van de opvang? Dan vragen wij hiervoor een bewijs. Dan
wordt de joker omgezet naar een persoonlijk akkoord of ziekte en verlies je dus geen joker.
Tip van de dag: je kan het aantal jokers die je nog over hebt opvolgen in I-school. Klik hiervoor in de
linkerkolom op Mijn gegevens. Dan zie je een overzicht van jouw gegevens. Klik daar op jokers om te
zien hoeveel keer er al een joker werd ingezet.

Heb je hierover vragen? Laat zeker horen.
WIST JE DAT…
… wij elke dag bezig zijn met de kwaliteit van onze kinderopvang. Daarom vinden wij het zeker niet
erg als je iets wil melden aan ons. Dat kan een vraag, opmerking of suggestie zijn, maar ook met een
ongenoegen of klacht kan je bij ons terecht.
Dit kan via één van de begeleiders of coördinatoren.

BUITENSPEELDAG
Joepie, het is bijna weer zover! Op woensdag 18 april is het opnieuw buitenspeeldag! De Wiemkes
doet hier uiteraard ook aan mee. De kinderen zullen superleuke dingen kunnen beleven:
springkastelen, spider tower, grime, speleobox, fietsparcours, gekke fietsen en nog zoveel meer…
Nu nog hopen op mooi weer!

BRUGDAG 30 APRIL 2018
Maandag 30 april is de kinderopvang open. Moet je kind naar de opvang komen die dag? Reserveer
zeker tijdig de opvang. Dit kan nog tot en met vrijdag 30 maart.

Paaskaboutergroeten
Het Wiemkesteam

