Nieuwsbrief wiemkes
HERFSTVakantie 2018

OPVANG IN DE HERFSTVAKANTIE
Heb je opvang nodig van maandag 29 tot en met woensdag 31 oktober 2018? Dit kan je nog
reserveren tot en met 22 oktober 2018.
!! Opgelet: I-school is niet beschikbaar op maandag 22 oktober van 20 tot 22 uur wegens
onderhoudswerkzaamheden.
1 november is de Wiemkes gesloten wegens Allerheiligen.
Voor de opvang op vrijdag 2 november 2018 is de reserveringsperiode al afgesloten. Momenteel zijn
er echter nog enkele vrije plaatsen. Je kan dus nog gebruik maken van de opvang, maar wacht dan
best niet te lang met reserveren.
Alle info over de activiteiten en menu in de vakantie vind je terug via de website:
www.oostrozebeke.be / Leven & werken / Kinderopvang & onderwijs / Buitenschoolse kinderopvang
De Wiemkes.
OPVANG IN DE KERSTVAKANTIE




Opvang op maandag 24 december 2018: dit reserveer je ten laatste op 24 november 2018;
De Wiemkes is gesloten vanaf 25 december 2018 tot en met 2 januari 2019;
Opvang op donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019: dit reserveer je ten laatste op 17 december
2018.

Zet deze data dus goed in jullie agenda! Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
ZOMERVERLOF 2019
Nog even ver weg, maar toch al handig om te weten:
IBO “De Wiemkes” is gesloten:




op donderdag 11 juli;
van maandag 22 juli tot en met vrijdag 9 augustus;
op donderdag 15 augustus.

I-SCHOOL
Wij evalueerden zelf al het systeem en zien zeker enkele verbeterpunten. Graag horen wij ook jullie
mening hierover.
Heb je zelf nog goede suggesties voor ons? We horen ze graag! Je kan ze delen via e-mail of je kan
ze melden aan de balie bij één van onze medewerkers. Je mag ze ook noteren op een briefje en in de
bus stoppen die aan de balie staat.
DAG VAN DE KINDERBEGELEIDER
Vrijdag 12 oktober was de dag van de kinderbegeleider. Iedereen, ouders en kinderen, konden een
complimentje geven aan de begeleiding.
Het heeft deugd gedaan aan hun hartje! Bedankt voor alle lieve woorden. En het is allemaal heel
graag gedaan 
KINDEREN MET ALLERGIE
Heeft je kind een voedingsallergie? Belangrijk voor de ouders is om het menu en de activiteiten op te
volgen. We hangen telkens een overzicht uit op het mededelingenbord in beide groepen.
Vragen? Stel ze gerust aan één van de begeleiding of coördinatoren.
Kastanjekaboutergroeten
Het Wiemkesteam

