Nieuwsbrief wiemkes
Nieuw schooljaar

OPVANG OP SCHOOLVRIJE- EN VAKANTIEDAGEN 2018-2019
Het systeem van reserveren draait nu al enige tijd. De zomervakantie vormde voor ons de grootste
test. We moeten alles nog goed evalueren en bijsturen waar nodig. Meer info volgt zeker nog.
We willen toch al de reserveringsperiodes meegeven voor het eerste deel van het nieuwe schooljaar.
OVERZICHT RESERVERINGSPERIODES SCHOOLJAAR 2018-2019
Start
Opvang nodig in/op
Laatste dag reserveringsperiode
reserveringsperiode
Schoolvrije dag centrum
5 augustus 2018
24 september 2018
Vrijdag 5 oktober 2018
Schoolvrije dag Ginste(*)
17 augustus 2018
8 oktober 2018
Woensdag 17 oktober 2018
Herfstvakantie
29 augustus 2018
22 oktober 2018
29 oktober – 31 oktober 2018
Allerzielen BRUGDAG
!! 2 oktober 2018 !!
29 augustus 2018
2 november 2018
Kerstavond BRUGDAG
!! 24 november 2018 !!
24 oktober 2018
24 december 2018
Kerstvakantie
!! 17 december 2018 !!
3 november 2018
3 en 4 januari 2019
(*) Opgelet: voor schoolvrije dagen Ginsteschool geldt nog steeds dat er minstens 10 inschrijvingen
moeten zijn voordat de opvang kan doorgaan.
BELANGRIJK: AANPASSINGEN GEGEVENS
In I-school kan je de gegevens die wij hebben over jou en je gezin, raadplegen. Dit kan door te klikken
in de linkerkolom op Mijn gegevens.
Je kan ook zelf wijzigingen doorgeven via I-school. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een nieuw adres,
ander telefoonnummer of nieuwe contactpersoon.
Het leerjaar of klas van je kind moet je niet aanpassen, dit gaat automatisch. In het geval dat je kind
een schooljaar ‘dubbelt’, dan mag je dit wel laten weten aan ons. Dit kan je niet zelf aanpassen via Ischool.
Wijzigingen mogen ook nog steeds doorgegeven worden via een formulier. Dit kan je vragen aan de
balie of terug vinden op de website.
Bedankt voor jullie medewerking.
FACEBOOKGROEP “IBO DE WIEMKES”
Wij hebben sinds kort 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 snel hier: https://www.facebook.com/groups/IBODeWiemkes/
en vraag aan om lid te worden. 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.
Meer info? Dienst kinderopvang, 056 67 11 35 of kinderopvang@oostrozebeke.be
Vele kaboutergroeten
Het Wiemkesteam

