Kinderopvang Eiernest wordt
“De Speelwei” !
Vanaf 1 september 2021 zal de naam van “het Eiernest” wijzigen naar “De Speelwei”.

Een nieuwe naam, een nieuwe organisator
Vanaf 1 september komt De Speelwei onder leiding van dienst Kinderopvang van Sociaal Huis
Kruisem. Inschrijven voor woensdagopvang en vakantie-opvang zal vanaf dan nodig zijn
via www.i-school.be/login
Deze website gebruik je ook voor ander gemeentelijk aanbod zoals sportkampen, speelpleinwerking,
etc.
Maak je vanaf 1 september af en toe gebruik van de opvang voor- of na schooltijd of in de vakanties
in de lokalen achter De Mastbloem? Dan vragen we je om de onthaalbundel in bijlage door te
nemen.

Wat verandert er concreet?
Schoolweken:
-

-

-

Voorschools betaal je voor de opvang tot 8u15, na school betaal je pas vanaf 16u30
(ipv vanaf 16u15). De opvang t.e.m. 16u30 wordt dus gratis.
De opvang zal per begonnen halfuur 0,90 euro i.p.v. 0,80 euro bedragen.
De kinderen die om 16u30 nog aanwezig zijn, krijgen automatisch een gezond tussendoortje
aangeboden, afwisselend is dit: fruit, yoghurt, bruine boterham, gezonde koek of
groentendips. Dit vieruurtje is gratis. Je hoeft je kind dus geen vieruurtje mee te geven.
We vragen om een hervulbare drinkfles met water mee te brengen. Deze kan steeds
bijgevuld worden. Fruitsap en chocomelk bieden we niet meer aan. Zo streven we naar een
gezondere kinderopvang en verkleinen we de afvalberg.
’s avonds zullen er steeds 3 kinderbegeleiders in de opvang staan om voldoende spelaanbod
en toezicht te kunnen aanbieden op de drukste momenten.
We blijven op woensdag en vrijdag langer open: tot 18u (i.p.v. tot 17u).
Indien u na sluitingstijd uw kind ophaalt, dan wordt een boete van 5 euro aangerekend per
begonnen kwartier per kind. De eerste 2 boetes worden niet aangerekend, vanaf de 3e keer
dien je deze boete te betalen. Zie ook het huishoudelijk reglement.

Woensdagnamiddag:
-

-

Voor de naschoolse opvang tussen 12u-13u betaal je 0,90 euro per halfuur.
Indien je kind later dan 13u wordt opgehaald, vragen we om vooraf in te schrijven via Ischool. Zo weten we op voorhand hoeveel kinderen er aanwezig zullen zijn en kunnen we de
activiteiten en aanwezige kinderbegeleiders beter plannen.
Haal je je kind op vόόr 16u? dan betaal je 4 euro.
Haal je je kind op na 16u? Dan betaal je 6 euro. (25% korting bij meerdere kinderen uit één
gezin).
Wij blijven open tot 18u (i.p.v. 17u).
Om 16u geven we een gezond tussendoortje, dit vieruurtje zit inbegrepen in de prijs.

-

Vakanties:

Vanaf de herfstvakantie 2021 gelden onderstaande afspraken, lees ook het huishoudelijke
reglement in bijlage door.
-

-

Enkel de kinderen uit instapklas, 1e en 2e kleuterklas kunnen via i-school inschrijven voor
opvang De Speelwei
Kinderen uit de 3e kleuterklas + het lager kunnen via i-school enkel inschrijven voor
speelpleinwerking Eilaba.
Deze weloverwogen keuze maakten we, omdat we zo de activiteiten beter kunnen
afstemmen op basis van de leeftijd en zo zitten klasgenootjes zeker in dezelfde groep.
De inschrijvingsdata voor vakanties wijzigen. Lees hiervoor de “handleiding i-school” in
bijlage.
Kinderen nemen hun hervulbare drinkfles met water mee + lunchpakket.
De Speelwei voorziet gezonde tussendoortjes, deze zijn inbegrepen in de prijs.
Er moet niet langer vooraf betaald worden, de facturatie gebeurt op basis van
aanwezigheden op het einde van de maand.
Tarieven: tot 3u aanwezig = 4 euro, tot 6u aanwezig = 6 euro, langer dan 6u aanwezig = 12
euro. (25% korting bij meerdere kinderen uit één gezin).
Er is ook een boetereglement wanneer een kind te laat opgehaald wordt/niet komt
opdagen/te laat geannuleerd wordt. Voor meer details dient u het huishoudelijk reglement
door te nemen.

Maak a.u.b. een account aan op I-school indien u dit nog niet heeft
+ bezorg de schriftelijke overeenkomst via mail: ibo@kruisem.be of via Jolisa of
het secretariaat van de school. Hartelijk dank!
Contact
Heeft u na het doornemen van deze infobundel nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te
nemen:
Alexine Browaeys
Coördinator buitenschoolse opvang Wanneland (Zingem) en De Speelwei (Kruishoutem)
09/389 68 17
ibo@kruisem.be

