Steinerschool – kinderopvang2015-2016
regels en afspraken

Beste ouders,
De opvang wordt georganiseerd voor kleuters en lagere schoolkinderen, tijdens het schooljaar,
op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 15.15u tot 18.00u.
Uitzonderlijk en mits toestemming mogen kinderen van de 7de klas ook nog in de opvang blijven.
Er worden dan duidelijke afspraken gemaakt (contactpersoon is Emmie Wagemans).
Indien u de opvang telefonisch wil bereiken kan dat op het nummer: 0487/58 65 53.
U kan een boodschap inspreken op de opvang-GSM. De opvangjuf beluistert die bij de start van
de opvang.
Hieronder kan u invullen wie uw kinderen gewoonlijk komt ophalen.
Vooral voor kleine kinderen is het goed om vooraf te berichten wanneer een andere persoon de
kinderen komt ophalen.
Als u uw kind ophaalt moet u steeds bij de opvangjuf langsgaan (het kind geeft een hand), om
zeker te zijn dat zij u heeft zien vertrekken.
Als uw kind vanuit de opvang op een bepaald uur alleen mag vertrekken, dan moet u dit
vermelden. Het kind moet zich steeds afmelden bij de opvangjuf (hand geven).
Kleuters mogen niet alleen vertrekken, maar moeten steeds opgehaald worden.
Als uw kind uit de opvang opgehaald wordt door een oudere leerling (bv broer of zus van de
middelbare school) dan moet u dit ook vermelden. Ook deze jongeren moeten bij de opvangjuf
langsgaan om haar te melden dat ze een kind meenemen.
Kinderen die in de opvang blijven mogen de school niet verlaten na schooltijd of tijdens de
opvangtijd (bv om naar de winkel of naar de markt te gaan), ook niet met de toestemming
van de ouders !
Indien u onverwacht toch niet vòòr 18.00 uur op school kan geraken, verwittig dan tijdig de
opvang en probeer zo vlug mogelijk een oplossing te vinden.
De tarieven

Alle informatie hierover vindt u in de schoolgids op pagina 7.

Voor alle vragen kan u terecht bij Emmie Wagemans : emmie.wagemans@gmail.com
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Gewoonlijk worden onze kinderen opgehaald door:

of
of

Onze kinderen mogen alleen de opvang verlaten om

uur

Onze kinderen worden rond…………uur..opgehaald door een oudere leerling van de
middelbare school, namelijk

Deze leerling zal de opvangjuf verwittigen en tesamen mogen onze kinderen vertrekken.

wij zijn te bereiken op telefoonnummer(s)
moeder :

tel.

vader :

tel.

andere :

tel.

handtekening voor akkoord met de regels en afspraken:

