
 

 
 
 
 

initiatief buitenschoolse opvang 

 

Extra informatie zomervakantie 2021 – 
 Onder voorbehoud van wijzigingen door coronamaatregelen! 

 
Beste ouders, 
 
Hopelijk hebben jullie met veel interesse onze folder kunnen doornemen? 
Met een 16-tal medewerkers en een 8-tal jobstudenten staan wij te popelen om deze zomer terug 
onvergetelijk te maken!  
 
Om alles duidelijker te maken geven wij graag nog het volgende mee:  

 
 

woensdag 30 juni: dit is de eerste vakantiedag!  
 
 
Wij zijn open  
   AKK - Koude Keukenstraat  8b te Sint - Andries        30/6/2021 – 16/7/2021 
   MOK - Oude Kerkstraat 23 te Sint - Michiels                   & 

        ANS - Noordveldstraat 31 te Sint - Andries          9/8/2021 – 31/08/2021 
 

          30/6/2021 – 16/7/2021 
PET - Gerard Davidstraat 6, 8000 Brugge            & 
               16/8/2021 – 27/8/2021  

 
 
Daguitstappen (alle locaties behalve ANS) : zie folder voor data 
 

 
Voor wie? alle kinderen die in september 2021 instappen in het 2e kleuter en ouder. 
De samenstelling van de groepen voor een daguitstap wordt bepaald door de aard van de uitstap 
en volgens de draagkracht van de kinderen.  
 
Allerkleinsten: blijven die dag op de locatie. Gelieve ook een lunchpakket te voorzien. 
 
Wanneer en waar vertrekken we op daguitstap? Ten laatste om 9u op de locatie  
Wanneer en waar kan je je kindje(s) terug ophalen? Op de locatie vanaf 17u30. 
 
Extra afspraken:    

• Wie mee gaat op daguitstap kan enkel inschrijven voor een volle dag. Op andere locaties 
(waar er geen daguitstap is) kan men, indien er plaats is, wel terecht voor opvang voor 
een halve dag. 

• Er worden geen warme maaltijden voorzien, dus graag een lunchpakket, drankje(s), 
vieruurtje in een stevige rugzak die hij/zij zelf kan dragen.  

• De extra bijdrage van 8€ voor daguitstappen dient om vervoerskosten, ingangskosten, 
frisdrankje, … te dekken. Deze bijdrage wordt op de maandrekening geplaatst. 

 



 

 
  
Vakantieweetjes 
 
• Op warme dagen: graag een pet/hoedje en zwemgerief → waterpret verzekerd! 
• Zieke kinderen kunnen wij niet toelaten. 
• Kan uw kind om één of andere reden niet komen, verwittig de begeleiding vóór 8:45 uur, 

zodat -indien nodig- de warme maaltijd geannuleerd kan worden.  
 

 
Hoe kan ik inschrijven?  
 

• De opmaak van een gezinsdossier is noodzakelijk, anders kan je niet inschrijven! 
• Door de coronavoorschriften kan dit enkel online! Ga naar volgende link: 

https://www.ibokakelbont.net/opmaak-gezinsdossier 
Vul het gezinsdossier in (3 tabbladen in excelbestand) – mail het door naar 
secretariaat@ibokakelbont.net – u zal persoonlijk terug gecontacteerd worden voor de 
verdere stappen. 

• Als u een actief gezinsdossier hebt zal u voor vrijdag 19/2/2021 vanuit ouderportaal 
Tjek een link met code ontvangen. (let op! De eerste keer komt de link komt soms in de 
spam/ongewenste mail terecht)  

• Er wordt steeds rekening gehouden met de prioriteiten (zie ons huishoudelijk reglement) 
• Er wordt 25% vermindering verleend op de totale ouderbijdrage (= exclusief 

vieruurtje/warme maaltijd/daguitstap), bij de opvang door meerdere kinderen uit 
eenzelfde gezin op eenzelfde dag. 

 
 
Eerste periode (30/6/2021 – 16/7/2021): Startdatum is zaterdag 20/2/2021 vanaf 
7u tot zondag 28/3/2021. (= rekening houdend met ons prioriteitenbeleid) 
Deze periode staat open tot zondag 27/6/2021. 
Annuleren met verwerkingskost van 5€ kan tot maandag 31/05/2021. 

 
• Tweede periode (9/08/2021- 31/08/2021): startdatum is zaterdag 20/2/2021 vanaf 

7u tot zondag 28/3/2021. (= rekening houdend met ons prioriteitenbeleid) 
Deze periode staat open tot zondag 11/07/2021. 
Annuleren met verwerkingskost van 5€ kan tot woensdag 30/06/2021. 
 

• Bevestigingsdocumenten worden vanaf maandag 29/3/2021 bezorgd. 
 

• Later inschrijven? Dit kan! Doe een aanvraag via mail met gedetailleerde info: 
naam kind, welke locatie wenst u te reserveren ,welke data ,op welke uren brengt- en 
haalt u uw kind op? Wenst u een warme maaltijd of vieruurtje?  
Mailen naar:  secretariaat@ibokakelbont.net (er wordt vanaf dan enkel rekening gehouden 
met de datum van inschrijving) 
 

• Later annuleren? Jammer genoeg kan dit niet meer met verwerkingskost van 5€ maar 
wordt elk gereserveerde dag/dagdeel aangerekend. Enkel 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) 

 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

Jan Vansteelandt, coördinator IBO Kakelbont 
050/388.884              
www.ibokakelbont.net     
secretariaat@ibokakelbont.net 
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