
 

 
 
 
 

 

Initiatief Buitenschoolse Opvang 

 

Extra informatie omwille van corona zomervakantie 2021  
 

Beste ouders                    27/04/2021 
 
Omwille van aanhoudende coronamaatregelen, dienen we een aantal aanpassingen door te 
voeren voor onze zomerwerking. Alles op een rijtje: 
  

 

Alle daguitstappen worden geschrapt! Dit betekent dat wie reeds een bevestiging 
ontving waarop een daguitstap vermeld stond, ons dient te melden of uw kind die dag 
een halve of volle dag bij ons in de opvang blijft en of hij/zij een warme maaltijd en/of        

   vieruurtje wenst.  Dit kan via een mail naar secretariaat@ibokakelbont.net  (graag met de     
   naam van uw kind(eren), de locatie waarvoor u bevestiging hebt ontvangen, vermelding of      
   uw kind een halve of volle dag komt, wenst u een warme maaltijd/vieruurtje te reserveren?)  

 
De opvangbubbels worden beperkt in aantal kinderen , maar er wordt een extra 
opvangbubbel ingericht.   
 

   Wij zijn open op volgende locaties : 
   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 
   extra bubbel : AZS – Zandstraat 69 te Sint-Andries   

 
          30/6/2021 – 16/7/2021 

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

 
Hebt u reeds gereserveerd? Dan bieden we u aan om nog gratis te kunnen wisselen 
van opvanglocatie en dit tot en met zondag 02/05. U kan dit doen door een mail te 
sturen naar secretariaat@ibokakelbont.net.  
 
Wie nog extra wenst te reserveren, dit kan nog met de reeds doorgestuurde link

• Voor de eerste periode (30/6/2021 – 16/7/2021)  tot zondag 27/6/2021. 
Annuleren voor deze periode met verwerkingskost van 5€ kan tot maandag 
31/05/2021. 

 
• Voor de tweede periode (9/08/2021- 31/08/2021) tot zondag 11/07/2021. 

Annuleren met verwerkingskost van 5€ kan tot woensdag 30/06/2021. 
 

• Later inschrijven? Dit kan! Doe een aanvraag via mail met gedetailleerde info: 
naam kind, welke locatie, welke data, op welke uren brengt- en haalt u uw kind op?  
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Wenst u een warme maaltijd of vieruurtje naar secretariaat@ibokakelbont.net  
 

• Later annuleren dan bovenvermelde data? 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) 

 

Deze info is onder voorbehoud van wijzigingen door coronamaatregelen! 
 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

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