Indien mogelijk online inschrijven via
www.diepenbeek.be/inschrijvenankertje

VOOR HET PRIKBORD THUIS: EXEMPLAAR OM ZELF TE BEWAREN
BKO ’t ANKERTJE - PAASVAKANTIE 2014
Buitenschoolse Kinderopvang Diepenbeek

BKO ’t ANKERTJE - PAASVAKANTIE 2014
Buitenschoolse Kinderopvang Diepenbeek
De ouder(s) van:
Naam:………………………………………………………………….Geboortedatum:……………………………

De kinderen………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:………………………………………………………………….Geboortedatum:……………………………

werden op volgende dagen ingeschreven voor opvang in:

Naam:………………………………………………………………….Geboortedatum:……………………………
telefoonnummer in geval van nood ……………………………………………………………………………
wensen gebruik te maken van de diensten van ’t Ankertje in de volgende locatie:
¨ locatie Lutselus

¨ locatie Centrum

! opgelet ! Enkel voormiddag (VM) aankruisen indien naar huis vóór 13 uur,
Enkel namiddag (NM) aankruisen indien aanwezig in opvang vanaf 12 uur!
Ma
07/04/14
VM
NM

Ma
14/04/14
VM
NM

Di
08/04/14
VM
NM

Di
15/04/14
VM
NM

Wo
09/04/14
VM
NM

Wo
16/04/14
VM
NM

Do
10/04/14
VM
NM

Do
17/04/14
VM
NM

Vrij
11/04/14
VM
NM

Vrij
18/04/14
VM
NM

¨ locatie Lutselus

¨ locatie Centrum

tijdens de Paasvakantie 2014.
! opgelet ! Enkel voormiddag (VM) aankruisen indien naar huis vóór 13 uur,
Enkel namiddag (NM) aankruisen indien aanwezig in opvang vanaf 12 uur!
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08/04/14
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Wo
09/04/14
VM
NM

Do
10/04/14
VM
NM
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11/04/14
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14/04/14
VM
NM

Di
15/04/14
VM
NM

Wo
16/04/14
VM
NM

Do
17/04/14
VM
NM

Vrij
18/04/14
VM
NM

Ø Opvang aangevraagd vóór 7 uur ’s morgens? Ja/neen
Ø Is er opvang nodig vóór 7 uur ’s morgens? Ja/neen

Handtekening van de begeleiding:……………………………………………………………………………………

Handtekening van de ouder(s):……………………………………………………………………………………….
Datum + uur ontvangst begeleiding: ……………………………………………………………………………

Meer informatie over onze huidige vakantieregeling vindt u op de achterzijde

Handtekening begeleiding: ………………………………………………………………………………………………

Tel. ’t Ankertje Kantoor: 011/491880
E-mail: het.ankertje@diepenbeek.be

Door te geven ten laatste vrijdag 28 maart 2014 (enkel dit formulier zal
worden aanvaard)

Lutselus: 011/491886
Centrum: 011/491885
Fax: niet meer mogelijk

BELANGRIJK: REGELING INSCHRIJVING VAKANTIEOPVANG
*

Voorinschrijvingen met aanduiding van exacte data, ondertekend met
datum van afgifte moeten ten laatste binnengebracht worden voor de
uiterste inschrijfdatum van die vakantie.

BELANGRIJK: REGELING INSCHRIJVING VAKANTIEOPVANG
*

!! Zomervakantie 2014 (blok 1) " ten laatste maandag 16 juni 2014

Voorinschrijvingen met aanduiding van exacte data, ondertekend met
datum van afgifte moeten ten laatste binnengebracht worden voor de
uiterste inschrijfdatum van die vakantie.

!! Zomervakantie 2014 (blok 1) " ten laatste maandag 16 juni 2014

*

Vanaf 1 september 2013 hanteren we nieuwe afspraken rond annuleren. Wie
annuleert vóór 10:00 uur de werkdag voorafgaand aan de ingeschreven
opvangdag, betaalt €3,00 per dag, per kind. Wie niet komt opdagen zonder
verwittigen, of verwittigt na 10:00 uur de werkdag voorafgaande aan de
ingeschreven opvangdag betaalt de kostprijs van de gereserveerde opvang. De
annulatie dient online, per e-mail of schriftelijk te gebeuren. Een schriftelijke
annulatie dient altijd door ons afgetekend te worden als bewijs. Een briefje in de
brievenbus stoppen, is dus onvoldoende!
Alleen bij voorlegging van een geldig attest opgemaakt door een bevoegd persoon
(dokter, werkgever,…) wordt de reserveringskost niet aangerekend. Dit attest
moet vóór het einde van de maand het kantoor bereiken, zoniet vervalt de
mogelijkheid om de reservatiekosten ongedaan te maken.
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*

Niet-vooringeschreven kinderen worden toegelaten (na persoonlijk overleg met
één van de coördinatoren) indien de kwaliteit van de opvang gegarandeerd kan
blijven. Er wordt 3 euro administratiekost boven op de normale prijs aangerekend,
en dit per kind en per dag (tenzij bij aflevering van een geldig attest: zie hoger).
Ouders die hun kinderen toch zonder ons vooraf te contacteren in de opvang
afzetten betalen een extra kost van € 16,15 bovenop de eigenlijke
opvangkost.
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Omdat we tijdens de vakantie handen te kort hebben, kunnen we kinderen die
nog niet zindelijk zijn op die momenten niet opvangen.
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Enkel deze inschrijfformulieren en annulatieformulieren gelden U kan ze in de
opvang
verkrijgen
of
downloaden
via
de
gemeentelijke
website:
www.diepenbeek.be/ankertje. Indien u het inscant kan u de inschrijving mailen
naar het.ankertje@diepenbeek.be
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Bij voorkeur online inschrijven op www.diepenbeek.be/inschrijvenankertje
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Marjolein Gevers – administratief medewerker
Dorien Janssens, Valerie Jammaers – coördinatoren
Evy Verspreet - hoofdcoördinator
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