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BOOMGAARDNIEUWS
Mededelingen
Info avonden

Buitenschoolse opvang
lager

Woensdag 5 september, 19u30: 2de
leefgroepen
Maandag 10 september, 19u30: klas
Stéphanie

Team
Kevin, Daan, Rhana

Dinsdag 11 september,19u. enkel K3
en vanaf 19u30, K0, K1, K2: klas
Sandra en Dienie
Woensdag 12 september, 19u30:
4de leefgroepen
Donderdag 20 september, 20u.: 3de
leefgroepen

Bijdrageregeling
Lager onderwijs
Zwemmen: € 1,10 - 1ste leerjaar
gratis
Middagopvang € 0,95
Avondopvang € 2.00
Opvang woensdagnamiddag € 2,95
van 12u10 tot 15u.10, € 4,42 van
15u10. tot 18u.
Soep € 0,50 per dag
Eetmaal € 4,10 per dag
Dieetmaaltijd (enkel op
doktersvoorschrift) € 7.00

Kleuter
Zwemmen K3, € 1,10
Andere opvang- en eetmaalprijzen
worden via het Stibo meegedeeld.

Zij staan in voor de buitenschoolse
opvang van het lager. Elke dag van 12u15 tot 13u45 en van 15u25 tot
18u. staan Kevin, Daan en Rhana klaar met 2 of 3 naargelang het
uurrooster.

Afspraken
Voor middag- en avondopvang hoeven kinderen niet vooraf in te
schrijven. De toezichters vinken de kinderen op lijsten aan vanaf 16u.
Ouders of kinderen verwittigen steeds één van de toezichters bij het
verlaten van de school.
De ouders schrijven hun kind uit in de map die aan de ingang van de
leraarskamer ligt op de grijze pupiter (belangrijk voor de facturatie).
Betalende opvang start om 16u.

Voor 16u. dienen ouders niet uit te schrijven.
Er wordt niet toegestaan dat kinderen in de gang op hun ouders wachten.
Alle kinderen begeven zich na schooltijd naar de speelplaats onder
toezicht.
Kinderen mogen de school zelfstandig verlaten mits een schriftelijke
toelating van de ouders, af te geven aan het secretariaat. Zonder
toelating wordt de school niet verlaten. Een melding in de agenda is niet
voldoende.
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Kortingen
Bij opvang van meer kinderen uit
hetzelfde gezin wordt 25%
vermindering verleend op de totale
ouderbijdrage, eten niet
inbegrepen.
Er wordt eveneens
tariefvermindering verleend voor
opvang buitenschoolse opvang.
Info te verkrijgen op het
secretariaat.
Indien problemen met betalingen
kunnen spreidingen steeds
besproken worden (secretariaat).

Kinderen die over een toelating beschikken mogen geen andere
kinderen meenemen die niet over een toelatingsbriefje beschikken.
Ook ouders kunnen niet zomaar andere kinderen meenemen zonder dat
de school daarover ingelicht werd door de ouder van het kind.
Kinderen kunnen in de avondopvang een gezond vieruurtje (gezonde
koek, boterham, fruit)meebrengen in een genaamtekend doosje. Zij
nemen dit uit de boekentas bij het verlaten van de klas en kunnen dit
zelfstandig en op eigen initiatief eten. Ook hier geen blikjes, flesjes etc.
Water wordt steeds door de school aangeboden.

Socio team
Kevin en Wendy

Aandacht! Voor die ouders
die 100% korting kregen
moet dit elk schooljaar
opnieuw aangevraagd.
Betalingsprocedure
Lager onderwijs (bevoegdheid/
facturatie school)
De kinderen krijgen een vast
bestelformulier mee voor eetmaal,
opvang etc,...in juni. Alle betalingen
worden verricht na ontvangst van
de maandelijkse schoolfactuur.
Daarmee betaalt u alle genuttigde
diensten en verbruiken van de
voorbije maand. De schoolfactuur
bestaat uit een opgave van de
verbruiken.
De volledige opvolging en controle
van betalingen en aanmaningen
gebeurt door de Stadskas.
Juridische dossiers worden door
hen opgemaakt.
Kleuteronderonderwijs
(bevoegdheid/facturatie Stibo)
Het Stibo communiceert zelf over
hun betalingsprocedure en
inschrijvingen via Tinkelbel.

Kostenbijdrage 2018-2019

De socio gaat door van 13u. tot 16u. Om deel te nemen moeten de
kinderen ingeschreven zijn. De inschrijving geldt voor een volledig
schooljaar. Kevin en Wendy zullen jullie regelmatig doorsturen welke
activiteiten er ingepland staan. Mogen we daarom vragen de kinderen
niet tussentijds op te halen. Dit belemmert de werking. Uitzonderlijk kan
dit gebeuren mits goede afspraken met de toezichters.
Er zijn elk schooljaar ouders die vragen of de kinderen af en toe kunnen
deelnemen omwille van hun werksituatie. Dit kan indien de kinderen
begin van het schooljaar ingeschreven werden. Omwille van veiligheid
ligt de capaciteit echter op 50 kinderen. Zij mogen deze grens niet
overschrijden. Pas vanaf 50 regelmatig ingeschreven kinderen kunnen
we een 3de toezichter aanvragen.

Vacature
Wekelijks, elke dinsdag, gaan de oudste kleuters mee zwemmen met
de 2de leefgroep. Ben van sport is op zoek naar een ouder/grootouder
die deze activiteit mee wil begeleiden.
Vele handen maken het werk lichter. Mee helpen aan- en uitkleden,
toezicht houden in het klein bad bij de oudste kleuters op
instructiemomenten van Ben aan de 2de leefgroeiers in het groot bad.
Gratis opleiding van Ben om watergewenningsspelletjes te spelen met
de oudste kleuters. Graag een seintje aan Ben of een mailtje naar
school.

Zie bijlage.
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