Buitenschoolse kinderopvang
De Mereltjes
Hasseltsesteenweg 16
3700 Tongeren
Tel 012/23.70.26
buitenschoolseopvang@mereltjes.be

Betreft: Vakantieplanning Kerstvakantie 2018-2019
Beste ouders,
Hieronder ziet u een opvangplan voor de Kerstvakantie.
Alle ouders krijgen de kans om een opvangplan voor de Kerstvakantie in te dienen dat afwijkt van
het reguliere opvangplan en dit vanaf 10 december tot en met 20 december 2018. Dit plan
dient dus in ons bezit te zijn vóór 21 december 2018.
Let op! Nadien kan afmelden niet meer zonder boete (boete=3,5euro).
Ontvangen wij geen Kerstopvangplan van u, dan gaan wij ervan uit dat uw kindje niet aanwezig zal
zijn gedurende de Kerstvakantie. Wij beperken ons tot een maximum aantal kinderen,
wees er dus snel bij.
Zie bijgevoegde vakantiefolder voor een overzicht van onze activiteiten!
Hoe kan u dit rooster invullen?
Per dag geeft u aan van hoe laat tot hoe laat u opvang nodig heeft. Wij houden bij aankomst
rekening met een marge van 1 uur in het geval dat u er niet op tijd geraakt.
U geeft aan of u een warme maaltijd (€3,5) wenst of dat uw kind(eren) zelf boterhammetjes
meebrengen. Bij een warme maaltijd mag u aangeven of uw kind bepaalde allergieën heeft.
Een warme maaltijd kan op de dag zelf ook nog worden doorgegeven vóór 9u ’s morgens.
Indien u wenst gebruik te maken van onze busdienst voor de sportkampen vragen we om
gedetailleerd te beschrijven om welk sportkamp het gaat, of wij uw kind(eren) moeten brengen
en/of halen van het kamp, hoe laat dit sportkamp begint/eindigt en waar dit sportkamp doorgaat.
Zo kunnen wij een planning opmaken voor onze busdienst.
Gelieve dit opvangplan voor ieder kind apart in te vullen indien het voor de kinderen verschilt!
Grijsgekleurde dagen (feestdagen en/of brugdagen) zijn we gesloten.
Dit opvangplan bezorgt u aan de coördinatoren. Dit kan via mail of op onze bureau
(Hasseltsesteenweg 16) worden afgegeven. U ontvangt steeds een bevestiging van inschrijving.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Met vriendelijke groeten,
De coördinatoren buitenschoolse opvang De Mereltjes

Aanwezigheid Kerstvakantie 2018-2019
Naam Kind:
Kleuters/ tieners (schrappen wat niet past)
Telefoonnummer om te contacteren:

Datum inschrijving:

Ma 31/12/2018

Di 1/01/2019

Opvang gesloten!

Opvang gesloten!

Woe 2/01/2019

Do 03/01/2019

Vrij 04/01/2019

Aanwezige uren

Eigen boterhammen
(B) of warme
maaltijd (W)*?
Sportkamp

(naam van het sportkamp,
waar, start- en einduur)

Extra info (allergiën, medicatie,...):
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Let op! Na 20 december kan er niet meer kosteloos gennuleerd worden.
* Wanneer een gereserveerde dag afgemeld wordt na 20 december, wordt er een kost van €3,50 per kind per dag aangerekend.
* Wanneer een kind niet komt en de gereserveerde dag werd niet afgemeld, wordt er een kost van €5 per kind per dag aangerekend.

Handtekening ouder:

