Nieuwsbrief wiemkes
ZOMERVakantie 2018

JOEPIE, BIJNA VAKANTIE!!!!
Driewerf hoera! De zomervakantie komt eraan. Laat ons hopen op veel zon en plezier. Voor dat
laatste zorgen wij met superleuke activiteiten. Deze vind je terug op de website van de gemeente:
www.oostrozebeke.be/ Leven & werken / Kinderopvang & onderwijs / Buitenschoolse kinderopvang
De Wiemkes / Activiteiten.
Ook hangt er elke week in beide groepen een affiche uit met alle activiteiten. Soms houden we het
graag nog even geheim. Dat maakt het extra spannend voor de kinderen.
Activiteiten waarbij er met voeding gewerkt wordt, zijn vermeld op een apart blad aan de infoborden.
Heb je zelf een kind met een allergie? Bekijk dit dan zeker en maak afspraken met de begeleiding
over wat kan en wat niet.
Het menu en de tussendoortjes zullen aan de infoborden hangen. Andere mededelingen hangen we
hier ook, bijvoorbeeld als we iets speciaals doen of als de kinderen iets mogen meebrengen van thuis.
Neem dus zeker af en toe een kijkje op de infoborden.
Denk je eraan om je kind een pet mee te geven bij mooi weer? Graag wel naamtekenen.
Zonnecrème moet je niet meegeven. Wij hebben dit zelf.
SCHOOLVRIJE NAMIDDAG
De Wiemkes is op vrijdag 29 juni al open vanaf 11.45 u.
Er moet voor deze dag niet gereserveerd worden.
De kinderen moeten een lunchpakket meebrengen van thuis.
Om de onderwaterwereld-maand juni af te sluiten, gaan we kijken naar een film. De
kinderen mogen zelf de film kiezen.

NIEUWS UIT HET WIEMKESTEAM
In de zomervakantie krijgen wij versterking van enkele jobstudenten: Valerie, Céline, Laurence,
Phebe, Lisa Marie, Lien, Emma en Hanne. Wij zijn blij dat ze een handje komen toesteken. Het kan
dus dat je enkele nieuwe gezichten ziet in de Wiemkes.
Giani verlaat de Wiemkes, hij vond een nieuwe uitdaging in de bijzondere jeugdzorg. We wensen hem
veel succes en danken hem voor zijn inzet bij ons. Giani wordt tijdens de zomervakantie vervangen
door een jobstudente en vanaf september door Steffie. Zij werkt momenteel bij de 7-12 jarigen als
vervangster van Evelien.
Over Evelien kunnen we tot slot nog zeggen: zij beviel van een schattige tweeling Niene en Margot op
8 mei 2018. We wensen Evelien en haar man een dubbele proficiat.

OPVANG IN DE ZOMERVAKANTIE RESERVEREN IN I-SCHOOL
Voor de eerste keer reserveren we voor een zomervakantie. Dit is soms iets moeilijker dan andere
vakanties. Er zijn namelijk sportkampen en speelpleinwerking.
Hierbij enkele aandachtspunten:


Speelpleinwerking reserveren via I-school moet je enkel doen als je kind vooraf eerst naar de
opvang komt. Gaat je kind van thuis uit naar de speelpleinwerking, dan moet je dit dus niet
reserveren via I-school. Speelpleinwerking start om 13 u.;





Moet je kind na de speelpleinwerking of het sportkamp nog naar de opvang komen? Vergeet dit
zeker niet te reserveren. Hierop staan geen boetes omdat het uur van aankomst in de Wiemkes
teveel varieert;
Denk eraan om de maaltijd apart te reserveren. Als je een hele dag opvang reserveert, zit de
maaltijd er NIET automatisch bij;
Opvang in de voormiddag kan maximaal duren tot 13 uur en opvang in de namiddag kan ten
vroegste starten om 12.30 u. Bekijk dit goed om boetes te vermijden.

Op een rijtje wat de verschillende mogelijkheden zijn en hoe je dit kan reserveren in I-school.

Opvangvraag

Wat kies ik in I-school?

Mijn kind komt een hele dag naar de opvang en
moet ’s middags blijven eten.




opvang hele dag;
maaltijd.

Mijn kind komt in de voormiddag naar de opvang,
eet hier ‘s middags en gaat in de namiddag naar
de speelpleinwerking. Mijn kind komt niet meer
terug naar de Wiemkes.





opvang voormiddag;
maaltijd;
speelpleinwerking.

Mijn kind komt in de voormiddag naar de opvang,
eet hier ‘s middags en gaat in de namiddag naar
de speelpleinwerking. Mijn kind moet nog
terugkomen naar de Wiemkes.






opvang voormiddag;
maaltijd;
speelpleinwerking;
opvang na speelplein.

Mijn kind komt slechts kort vóór de start van de
speelpleinwerking toe en vertrekt vanuit de
Wiemkes naar de speelpleinwerking.



Als je kind toekomt voor 12.30 u.:
-



opvang voormiddag;
speelpleinwerking.

Als je kind toekomt na 12.30 u.:

-

opvang namiddag;
speelpleinwerking.

Mijn kind gaat eerst naar de speelpleinwerking
en moet daarna naar de Wiemkes komen.

Enkel opvang na speelpleinwerking aanklikken.
Als je kind rechtstreeks naar de
speelpleinwerking gaat, dan moet dit niet via
I-school gereserveerd worden.

Mijn kind volgt een sportkamp, maar ik wil dat het
’s middags komt eten in de Wiemkes.




Mijn kind volgt een sportkamp maar moet voor/na
het sportkamp naar de Wiemkes komen.

Opvang voor/na sportkamp.

opvang tijdens de middagpauze sportkamp;
maaltijd.

Heb je hulp nodig? Of nog vragen?
De begeleidster aan de balie helpt je graag verder.
We vragen alleen om je login en paswoord mee te brengen.

We wensen jullie allemaal een fijn verlof toe!
Zomerse kaboutergroeten
Het Wiemkesteam

