Nieuwsbrief wiemkes
KERSTVakantie 2018-2019

HOHOHOHO, VROLIJK KERSTFEEST!
Tijd voor kalkoen, kerstslingers en cadeautjes maar vooral tijd voor een vakantie vol met gezellige,
warme momenten met het gezin, familie en vrienden.
De opvang is in de kerstvakantie enkel open op:




maandag 24 december 2018 (tot 17 uur);
donderdag 3 januari 2019;
vrijdag 4 januari 2019.

Opvang op 24 december 2018 moest al gereserveerd zijn. Er zijn wel nog enkele vrije plaatsen in de
voormiddag.
Opvang op 3 en 4 januari kan je nog reserveren tot en met maandag 17 december 2018.
Tijdens de kerstvakantie trakteren we de kinderen met een nieuwjaarsreceptie en nog tal van andere
leuke dingen! Meer info op de website of aan de borden in de kinderopvang.

SCHOOLVRIJE DAGEN FEBRUARI 2019
Beide scholen in Oostrozebeke hebben pedagogische studiedagen op maandag 4 en woensdag
13 februari 2019.
Je kan hiervoor opvang reserveren in I-school.
Dit kan tot en met 28 januari 2019 voor opvang op 4 februari.
En tot en met 4 februari 2019 voor opvang op 13 februari.
Denk eraan dat je de maaltijd apart moet bij reserveren. Op beide dagen zal er een warme maaltijd
zijn.

NIEUWE TARIEVEN VANAF 1 JANUARI 2019
De tarieven voor opvang worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2019.
Dit zijn de nieuwe tarieven:





1,05 euro per begonnen half uur (schooldag);
11,72 euro voor een verblijf van een volledige dag (meer dan 6 uur);
6,61 euro voor een verblijf van een halve dag (tussen 3 en 6 uur);
4,81 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur.

NOVEMBER = VERKEERSMAAND IN DE WIEMKES
In de maand november waren er allerlei activiteiten voor de kinderen rond het thema
‘verkeer’. We probeerden ook de ouders en andere bezoekers attent te maken op het
belang van de verkeersveiligheid.
Een groene duim voor al wie correct parkeert en de snelheid aanpast in de
Smallestokstraat.
Een rode duim voor racepiloten of chauffeurs die het éénrichtingsverkeer niet
respecteren.
Bedankt om hier allemaal aan mee te werken!

HERHALING: ZOMERVERLOF 2019
Denk eraan: De Wiemkes sluit van 22 juli tot en met 9 augustus. Ook op 11 juli en 15 augustus zijn we
gesloten.
Warme winterse kaboutergroeten
Het Wiemkesteam

