Nieuwsbrief herfstvakantie 2017
Beste ouders, lieve Stekelbeesjes,
“’t is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei. Ah, ik dacht dat er
geen einde aan zou komen..”
Vandaag stonden de boekentassen terug klaar en
vertrokken de kinderen hopelijk goedgemutst naar
school terug!
Het vakantieregime krijgt weer wat meer structuur en
weekends zijn vanaf nu terug heilig!
We kijken met veel enthousiasme het nieuwe werkjaar
tegemoet maar we kunnen ook terugkijken naar een
leuke, zomerse, gevarieerde vakantie.
Tot volgend jaar, mooie zomer!
Wij wensen iedereen alvast een fijne start in het
nieuwe schooljaar toe.

Online reserveren voor de herfstvakantie 2017
De herfstvakantie loopt van maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 3 november
(Op woensdag 1 november zijn alle locaties gesloten wegens feestdag Allerheiligen)

Het online reserveren voor de herfstvakantie start vanaf maandag 25 september, vanaf bij
aanvang zullen we de aanvragen systematisch verwerken.
We houden wel nog steeds rekening met de kinderen die naar school gaan, wonen of
waarvan de ouders werken in Groot-Zedelgem.
Opgelet: wanneer u een reservatie ingeeft via onze vernieuwde website verschijnt rechts
bovenaan de melding ‘Reservatie succesvol’. Na enkele dagen krijgt u uw definitieve
bevestigingsmail (alleen dit is geldig!). Indien u geen mail ontvangt met de bevestigende
data probeer opnieuw of contacteer de Infolijn ! (070/24 60 41)
Landelijke Kinderopvang – Snellegemsestraat 1 – 8210 Zedelgem
– lkzedelgem@LandelijkeKinderopvang.be – www.landelijkekinderopvang.be
Infolijn: 070-24.60.41 (van 9u tot 14u)
Verantwoordelijken Kelly De Reese & Amelie Goormachtigh: 050/35.64.18 (bij afwezigheid contacteer de Infolijn)

U kan rechtstreeks naar het online reserveren gaan via
https://reserveren.landelijkekinderopvang.be

“Spelregels” online reserveren










(Bij-)reserveren en kosteloos annuleren kan uiteraard telkens tot de
donderdagmiddag 12u voorafgaand aan de opvangweek. Gelieve hiermee
rekening te houden. Voor de herfstvakantie is dit donderdag 26 oktober om 12 uur ’s
middags.
Indien de annulatie achteraf gebeurt, is dit te laat! Hiervoor wordt een boete
aangerekend. (De helft van de dagprijs bij verwittiging, de volledige dagprijs zonder
verwittiging)
Stekelbees heeft een heel soepel reservatie-systeem waarbij je kosteloos kunt
annuleren tot de donderdagmiddag 12 uur voor de daaropvolgende week.
Dit systeem is uiterst klantvriendelijk! Maar beschouw “annuleren” eerder als een
uitzondering dan een regel !
Heb je een halve dag opvang nodig : reserveer dan minder dan 6 uur. Heb je maar
een derde dagdeel nodig : reserveer dan minder dan 3 uur.
Wat je vraagt, wordt gefactureerd. Te late annulaties zijn niet kosteloos tenzij die
gestaafd worden door een doktersbriefje of een attest van de werkgever (bezorgen
binnen de 5 werkdagen)
Durf ook te reserveren op een “volzette dag”, misschien wordt net voor jouw
aanvraag een annulatie doorgevoerd.
Wie over geen computer beschikt, kan in de opvang een inschrijvingsblaadje
vragen. Wacht hier echter niet te lang mee want in de vakantie lopen alle locaties
snel vol.

Een dagje Stekelbees in de vakantie …
Spelen doen we de ganse tijd, dus laat de Stekelbeesjes maar in speelkledij komen naar de
opvang ! Zorg ook voor goede speelschoenen! Voorzie reservekledij voor wie nog niet proper
is.
Middagmaal is een koud eetfestijn uit de boterhammendoos! Voorzie ook een 10-uurtje en
een 4-uurtje (een gezond stuk fruit of een koekje en een drankje). Je mag dit zelf meegeven
of kan dit aankopen aan € 0.50 stuk bij ons (wordt via de factuur gefactureerd).
Heeft jouw Stekelbeesje extra aandacht nodig, of slaapwensen, zeg het gerust door aan de
begeleidster die de vroege shift heeft.
!!! ONTHOUDEN !!!
De inschrijvingen voor de herfstvakantie starten

maandag 25 september om 8 uur

Landelijke Kinderopvang – Snellegemsestraat 1 – 8210 Zedelgem
– lkzedelgem@LandelijkeKinderopvang.be – www.landelijkekinderopvang.be
Infolijn: 070-24.60.41 (van 9u tot 14u)
Verantwoordelijken Kelly De Reese & Amelie Goormachtigh: 050/35.64.18 (bij afwezigheid contacteer de Infolijn)

Schoolvrije dagen eerste semester
Voor de schoolvrije dagen dienen jullie te reserveren via ons online systeem.
Vanaf maandag 4 september om 8 uur ’s morgens kunnen jullie reserveren voor de
schoolvrije dagen van het eerste semester.

Datum

School

Welke locatie opent
haar deuren?

Woensdag

27 september

VEKBA, VBS De Leeuw, VBS
De Stapsteen, VBS Dorp,
Sint-Maartenschool

Aartrijke & De Leeuw

Maandag

2 oktober

VBS De Leeuw

De Leeuw

Dinsdag

3 oktober

VBS De StapSteen

Veldegem

Woensdag

11 oktober

De Glimlach

De Leeuw

Vrijdag

10 november

Sint-Maartenschool

Loppem

Woensdag

22 november

VBS De StapSteen

Veldegem

Dag

Dit zijn de data die wij momenteel van de scholen doorgekregen hebben.
Mochten er nog schoolvrije dagen bijkomen sturen wij u bijkomende info.

Collectieve sluiting kerstvakantie 2017-2018
Onze collectieve sluiting zal plaatsvinden van maandag 25 december t.e.m. maandag 1
januari 2018. Vanaf dinsdag 2 januari bieden we terug opvang aan in de verschillende
locaties.
Informatie omtrent inschrijven voor de kerstvakantie volgt in een volgende nieuwsbrief (dit na
de herfstvakantie).

Tarieven vanaf 1 september 2017
De ouderbijdragen zijn geïndexeerd. De geldende tarieven vanaf 1 september 2017 zijn :
Gewoon tarief
4,70 voor een derde dag (tot en met 2u59)
7,08 voor een halve dag (van 3u tot en met 5u59)
14,14 euro voor een hele dag (vanaf 6u)
Verminderd tarief
Dit wordt enkel toegekend wanneer meerdere kinderen van hetzelfde gezin op éénzelfde
dag gebruik maken van de opvang.
3,53 euro voor een derde dag
5,31 euro voor een halve dag
10,61 euro voor een hele dag
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Sociaal tarief
2,35 euro voor een derde dag
3,54 voor een halve dag
7,07 euro een hele dag
Tussendoortjes
We verrekenen de tussendoortjes aan 0,50 euro per stuk.
Administratiebijdrage
Elk gezin betaalt per schooljaar een administratiekost van 20 euro.
Gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief, betalen een bijdrage van 10€ per
schooljaar. Deze bijdrage wordt aangerekend op uw eerste factuur van het schooljaar.

Personeelsnieuws
Verantwoordelijke Kelly is terug op post vanaf maandag 4 september. Samen met
vervangend verantwoordelijke Amelie neemt zij opnieuw de coördinatie van Stekelbees op
zich. Vanaf nu dus een team van verantwoordelijken die paraat staat voor IBO Zedelgem!
Kinderbegeleidster Ilse uit Stekelbees Loppem
had vandaag ook haar eerste schooldag als juf!
We wensen haar alle succes toe als leerkracht,
bedankt voor je inzet Ilse!
In Stekelbees Loppem zal kinderbegeleidster
Hilde de vervanging van vaste kinderbegeleidster
Stefanie verderzetten nu Ilse andere horizonten
gaan verkennen is. Stefanie zien we in het nieuwe jaar 2018 terug, eerst nog wat genieten
van de jongste spruit Noémy geboren op 29 juni. Proficiat Stefanie!

Jobstudenten
Elk schooljaar opnieuw zoeken wij jobstudenten. Ken je studenten, die graag een centje bij
verdienen en graag met kinderen werken, dan zijn ze bij ons aan het juiste adres. Laat hun
gerust contact opnemen met ons, LKzedelgem@Landelijkekinderopvang.be voor meer
informatie.
Alvast bedankt!

Sfeerbeelden afsluiter zomervakantie op 25 augustus
Vrijdag 25 augustus trokken we met alle Stekelbeesjes naar onze hoofdlocatie in Aartrijke.
Daar werden we getrakteerd op kinderdisco i.s.m. De Feesttherapeut uit Aartrijke.
Er waren grote gezelschapsspelen aanwezig en de vele gezichtjes werden omgetoverd in
mooie snoetjes! Samen met alle 90 kinderen genoten wij ook als team van deze mooie
afsluiter! Bedankt aan de ouders om jullie kapoen voor 1 keer in Aartrijke op te halen!
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Hieronder nog enkele sfeerfoto’s …
Wachten op de bus …

Wij zijn piraten van de zee en al wie zin
heeft vaart maar mee … Wij zijn piraten,
piraten, piraten van de zee!
Dansen dansen dansen …

Mooie snoetjes …

Opgepast, niet vallen …

Speelse groeten,
Kelly De Reese & Amelie Goormachtigh
Verantwoordelijken kinderopvang
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