
 

 
 

Initiatief Buitenschoolse Opvang  
 

 Extra Informatie omwille van coronamaatregelen 
schoolvrije dag dinsdag 25 mei 2021 

 

Beste ouder(s)                  27/04/2021 

Omwille van aanhoudende coronamaatregelen, dienen we een aantal aanpassingen door te voeren voor 

de schoolvrije dag van 25 mei 2021. De de opvangbubbels zijn namelijk nog steeds beperkt in 

aantal kinderen. Om tegemoet te komen aan de grote opvangvraag hebben we een extra 

opvangbubbel gecreerd: 

AKK (Koude Keukenstraat 8b te Sint – Andries) 2 bubbels van 28 kinderen 
 
MOK (Oude Kerkstraat 23a te Sint -Michiels) 2 bubbels van 28 kinderen 
 
ANS (Noordveldstraat 31 te Sint – Andries) 1 bubbel van 18 kinderen 
 
Extra opvangbubbel : AKL (Knotwilgenlaan 28 te Sint-Andries) 1 bubbel van 14 kinderen 
 

Inschrijven kan via de link met code die u al heeft ontvangen. Dit kan nog tot en met zondag 16 mei 

2021 om 23u45. Nadien kan er enkel nog gereserveerd worden via een gedetailleerde mail met 

volgende gegevens: welke data/locatie/uren van brengen en halen/warme maaltijd en/of vieruurtje? 

Deze mail graag sturen naar secretariaat@ibokakelbont.net 

Eerste periode van inschrijving loopt tot zondag 2 mei 2021.(rekening houdend met prioriteiten: 
https://www.ibokakelbont.net/inschrijving-beleid) 
 
Hebt u reeds gereserveerd? Dan bieden we u aan om nog te kunnen wisselen van opvanglocatie. U 

kan dit doen door (tot en met 02/05) een mail te sturen naar secretariaat@ibokakelbont.net   

Bevestigingsdocumenten worden u bezorgd vanaf 3 mei 2021. (Eens u deze documenten hebt 
ontvangen is uw inschrijving definitief). Na 3 mei 2021 wordt enkel rekening gehouden met de datum 
van inschrijving.  
 
Annuleren met verwerkingskost van 5€ kan tot en met zondag 9 mei 2021.  
 

Graag verwijzen we nog eens naar het volgende: indien u wenst te annuleren na de 

annulatieperiode met administratieve kost (9 mei 2021) wordt elke ingeschreven dag of dagdeel 

aangerekend tenzij via een bewijs van ziekte van je kind of bewijs van technische werkloosheid 

kan je nog kosteloos annuleren. (zie huishoudelijk reglement pag. 8, stap 4) 

Deze info is onder voorbehoud van wijzigingen door coronamaatregelen! 

Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Vansteelandt  
Coördinator IBO Kakelbont 
Tel:050/388.884    
secretariaat@ibokakelbont.net         
www.ibokakelbont.net         
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