https://translate.google.com/?hl=nl&sl=nl&tl=fr&op=translate
Beste ouder(s),
Het einde van de zomervakantie is weer in zicht, de boekentassen staan weer bijna klaar…
Een nieuw schooljaar gaat van start!
Tijd om jullie allemaal weer WELKOM te heten. De kinderbegeleidsters zijn benieuwd naar al jullie zomerse
vakantieverhalen. Ze staan klaar om onze Ferme kindjes met open armen te ontvangen!
In deze nieuwsbrief bundelen we heel wat belangrijke informatie voor het komende schooljaar.

Tarieven nieuw schooljaar 2022 – 2023
De prijs van de opvang volgt de besluiten van de Vlaamse Regering. Ferm Kinderopvang indexeert jaarlijks in
september het opvangtarief.
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Onze kalender
Bij de start van elk nieuw schooljaar maken wij een kalender op, waarop je onze sluitingsdagen
terugvindt. Deze kalender vermeldt ook wanneer we opvang voorzien voor een schoolvrije dag en
een schoolvakantie. Voor deze opvangmomenten dien je vooraf een plaatsje te reserveren. De
juiste inschrijfperiodes staan aangeduid op deze kalender.

Naschoolse opvang lagere school
Na school zal ook dit schooljaar voor de lagereschoolkinderen een half uur opvang worden voorzien onder toezicht
van een leerkracht op maandag, dinsdag en donderdag, van 15u45 tot 16u15. Hier kunnen kinderen onder toezicht
van een leerkracht hun huiswerk maken. Ook deze opvang op school is betalend (€1,08). Opgelet: indien je kind om
15u45 mee naar de opvang gaat voor huiswerk, kan je hen pas om 16u15 komen afhalen. Je kind kan, met jouw
schriftelijke toelating, te bekomen in de opvang, zelfstandig naar huis of een hobby gaan om 16u15. Heeft je kind
langer opvang nodig, dan kan het na 16u15 verder terecht bij Ferm Kinderopvang.
Indien je wilt dat je kind enkel gedurende die 30 minuten (betalend) in de opvang blijft, kom dan stipt om 16u15 je
kind afhalen. De kinderen die niet zelfstandig naar huis mogen gaan en die niet meteen na die 30 minuten worden
opgehaald, worden meteen ingeschreven bij Ferm Kinderopvang. Het volgende halfuur opvang wordt meteen
aangerekend.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag worden alle kinderen van de lagere school vanaf een kwartier na schooltijd meteen
opgevangen door Ferm Kinderopvang.

Boekentaskaartjes
Ferm Kinderopvang werkt voor de kleuters met Boekentaskaartjes. Vraag er gerust naar bij de begeleiding.
Indien je kleuter naschools in de opvang blijft, kan je die dag aan de boekentas ons boekentaskaartje hangen.
Kleuters zonder boekentaskaartje worden verzameld om afgehaald te worden. De kleuters met een boekentaskaartje
begeven zich onder begeleiding naar de opvang.

QR code
Graag vragen we jullie om je kind(eren) in te laten scannen bij het binnenkomen van de opvang en uit te laten scannen bij het
verlaten van de opvang. Kinderen die niet uitgescand worden zullen op aanwezig staan tot 18u30 en dus zodanig
aangerekend worden. We vragen ook om er voor te zorgen dat de QR code zichtbaar aan de boekentas hangt.

Update ouder- en kindgegevens
Om steeds over de juiste contactgegevens te beschikken, vragen we om eventuele wijzigingen (adres,
telefoonnummers, gsm-nummers, e-mailadres, huisarts, contactgegevens op uw werk, ...) zo snel mogelijk aan ons te
bezorgen (liefst per mail via adm.bko.kortenberg@samenferm.be). Wijzigingen die je op school doorgaf, worden niet
aan Ferm Kinderopvang bezorgd.

Reservekledij
Indien uw kind nog niet zindelijk is, verwachten we dat je reservekledij meegeeft in de boekentas. Op drukke
momenten kan het zijn dat we reservekledij van Ferm kinderopvang gebruiken. Mogen wij vragen om deze kledij
nadien te wassen en binnen de werkweek terug aan de begeleiding te bezorgen?

Met vriendelijke groet,
Petra Dillaerts & Sarah Dehertog
Verantwoordelijken Ferm Kinderopvang Kortenberg
& het Boemerang-team

