Nieuwsbrief wiemkes
Extra EDITIE

FISCAAL ATTEST 2017
Op 18 april 2018 werden de fiscale attesten verstuurd.
Dit jaar krijg je van ons twee attesten:
DEEL 1: OPVANGKOSTEN DECEMBER 2016 TOT EN MET JUNI 2017
Dit attest is verstuurd via e-mail of per post.
DEEL 2: OPVANGKOSTEN JULI 2017 TOT EN MET NOVEMBER 2017
Dit attest is verstuurd via e-mail.
Je kan dit ook zelf terugvinden via I-school wanneer je in de linkerkolom klikt op
Rekeningen.
De opvangkosten van december 2017 staan pas op het fiscaal attest van volgend jaar omdat dit
betaald werd in 2018.
Onze excuses voor het ongemak. Dit is slechts eenmalig op deze manier doordat we vorig jaar een
ander registratieprogramma gebruikten.
OPVANG NODIG IN DE ZOMERVAKANTIE? RESERVEER TIJDIG JE OPVANG.
De zomervakantie komt eraan. Heb je opvang nodig in de Wiemkes? Reserveer dan zeker tijdig de
opvang.
Het reserveren kan via I-school vanaf 1 mei 2018. Om zeker te zijn van een plaats moet je ervoor
zorgen dat je ten laatste op de maandag van de werkweek voordien opvang reserveert.
Een overzicht van de reserveringsperiodes voor de zomervakantie:
Opvang nodig in de week van
2 tot en met 6 juli 2018
9 tot en met 13 juli 2018
16 tot en met 20 juli 2018
13 tot en met 17 augustus 2018
20 tot en met 24 augustus 2018
27 tot en met 31 augustus 2018

Laatste dag om te reserveren
25 juni 2018
2 juli 2018
9 juli 2018
!! 16 juli 2018 !!
13 augustus 2018
20 augustus 2018

Na de laatste dag van de reserveringsperiode kan je nog steeds online kijken of er nog plaats is. De
plaatsen zijn dan wel beperkt.
Wie thuis niet online kan reserveren of liever wat hulp krijgt hierbij, kan steeds terecht aan de balie van
de kinderopvang. Breng dan zeker je login en paswoord mee voor I-school.
I-SCHOOL: VOOR OF NAMIDDAG? OF HELE DAG?
In I-school moet je aanduiden of je kind een voor/namiddag of hele dag komt. Vaak krijgen we de
vraag hoelang een voormiddag duurt of wanneer een namiddag kan starten. Hieronder nog eens
overzicht. Bij twijfel, vraag het gerust aan de balie.

6:45 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
VOORMIDDAG maximaal tot 13 uur
NAMIDDAG kan ten vroegste starten om 12.30 u.
VOLLEDIGE DAG kan van 6.45 tot 19 uur
In I-school moet je uren invullen waarop je kind aanwezig zal zijn in de opvang. Je kan hiervan
afwijken op de dag zelf, maar we vragen toch om zo precies mogelijk te zijn. We begrijpen dat dit niet

altijd even gemakkelijk is, maar wij kunnen op die manier onze medewerkers efficiënter inzetten op de
drukste momenten.
Wanneer je correct reserveert, betaal je slechts de effectieve aanwezigheid van je kind in de
Wiemkes.
Zoals je weet hebben we voor schoolvrije- en vakantiedagen drie tarieven:




11,52 euro voor een verblijf van een meer dan 6 uur;
6,50 euro voor een verblijf tussen 3 en 6 uur;
4,73 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur.

NIEUW: FACEBOOKGROEP IBO DE WIEMKES
Wij hebben vanaf nu op Facebook een eigen groep. Hierop volgt allerlei communicatie rond het reilen
en zeilen van de Wiemkes: korte berichtjes om iets mee te brengen, herinneringen aan de
reserveringsperiodes, oproepen om materiaal te sparen, foto’s, en zoveel meer.
Heb je een Facebookaccount? Klik dan hier:
https://www.facebook.com/groups/IBODeWiemkes/
Het is een besloten groep. Niet iedereen kan lid worden. We
willen de groep ook behouden voor ouders. Grootouders,
grote broer en zus, de hond en kat, … kunnen niet
aansluiten.
Heb je geen Facebook? Geen probleem, je zal niets missen. Alle info wordt ook nog verspreid via
nieuwsbrief, e-mail, briefjes, website en mededelingenbord in de opvang.
WEEK VAN DE OPVOEDING: AVONDJE HUMOR MET PIV HUVLUV

In de week van de opvoeding, 16 tot en met 23 mei 2018, worden alle ouders en
andere opvoeders verwend met een avondje plezier.
Wat? Comedy avond “Piv@school”
Wanneer? Donderdag 17 mei 2018 om 20 uur.
Waar? Gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos”
Tickets? 5,00 euro, te verkrijgen via gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos”
Meer info? Dienst kinderopvang, 056 67 11 35 of kinderopvang@oostrozebeke.be

Vele kaboutergroeten
Het Wiemkesteam

