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v.u. Simon De Boeck, schepen van gezin

September 2017

1 september? Wij zijn er klaar voor! En jij?
Gooik:
Natalia & Vera
Jeanne & Myriam

Oetingen:
Martine A,
Hasine & Rita

Kester:
Martine R,
Mia & Jeanne

Strijland:
Vera & Mieke
Lieve

Leerbeek:
Peggy & Hasine

Vlinder tussen alle
scholen:
Peggy

Infofiches
Om de opvang van uw kind(eren) voor en na de schooluren optimaal te laten verlopen is het belangrijk dat wij
steeds over de juiste informatie beschikken. Daarom vragen wij u om bijgevoegde infofiche volledig ingevuld en/of
aangepast én ondertekend terug te bezorgen aan de leerkracht.
(gelieve wijzigingen tijdens het schooljaar door te geven aan de coördinator of begeleider van de opvang)
Iedereen dient dit formulier in te vullen, zelfs al komt uw kind niet of occasioneel naar de opvang. Door overmacht
kan het steeds gebeuren dat uw kind onverwacht in de opvang moet blijven en ook dan willen we over de correcte
gegevens beschikken.
Bij ondertekening van de infofiche verklaart u zich akkoord met het reglement van de opvang. U vindt dit reglement
op www.gooik.be of op de website van uw school. Indien u een papieren versie van het reglement wenst te ontvangen kunt u dit aanduiden op de infofiche.

Indien uw kind (nog) geen sleutelhanger (meer) heeft, dan moet u dit aankruisen op de infofiche. U ontvangt
dan zo snel mogelijk een (nieuw) exemplaar.
Verlies of schade gedurende het schooljaar kunt u melden aan de begeleider of de coördinator op
0497/50 64 10 of via bko@gooik.be.
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Sleutelhanger
Het gemeentebestuur, organisator van de Buitenschoolse Opvang, werkt met een scansysteem voor opvang. De
begeleiders scannen elk kind bij aankomst en vertrek. Er wordt een elektronische databank aangelegd met gegevens van uw kind(eren). Deze wordt omgezet in een streepjescode.
Alle nieuwe leerlingen ontvangen 1 exemplaar van deze streepjescode in een sleutelhanger
Het is de bedoeling dat deze sleutelhanger meerdere schooljaren meegaat, dus vragen we graag om er met zorg
mee om te gaan.
Het systeem berekent zelf de aanwezige betalende tijd van uw kind(eren) en het totale bedrag wordt 2-maandelijks
door de gemeente gefactureerd. Er wordt pas een factuur opgemaakt als het factuurbedrag minimaal €5 bedraagt.
In juni wordt alles afgerekend.

Naschoolse activiteiten
Gaat je kind naar de tekenacademie, logo, dactylo of muziekacademie? Geen enkel probleem!
Let wel op: Zolang je kind in de opvang op de leerkracht wacht , wordt de opvang aangerekend.
Vraag je kind om zich steeds goed uit te laten scannen wanneer hij/zij de opvang verlaat.

3de kind = gratis?
Wanneer je 3 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn in de opvang, worden er maar 2 kinderen aangerekend. Het 3e
kind is op dat ogenblik gratis in de opvang.

Alleen naar huis?
Kinderen mogen de opvang nooit alleen verlaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders.
Ook wanneer uw kind opgehaald wordt door derden, breng je de opvangverantwoordelijke hiervan schriftelijk op
de hoogte.

Vraag een formulier aan de opvangverantwoordelijke!

Centrale opvang...Wasda?
Wanneer de scholen een pedagogische studiedag organiseren of een verlofdag inlassen, zorgen we ervoor dat je
kind wel nog naar de buitenschoolse opvang kan gaan. De kinderen van alle Gooikse scholen kunnen dan
opgevangen worden op één centrale locatie.
Deze opvang gaat meestal door in de Gemeentelijke Sport Basisschool De Oester van Strijland, tenzij anders
doorgegeven. De opvang begint steeds om 6u30 en eindigt om 18u30.
Ook op woensdagnamiddag gaat de opvang door in Strijland. De kinderen worden hier met de bus en onder begeleiding naartoe gebracht.
Waar moet ik zijn?
Strijlandstraat 40, 1755 Gooik
U kan het best parkeren aan sporthal de Koornmolen (Processiestraat 15, 1755 Gooik) en via het wandelpad naar
de school stappen.

v.u. Simon De Boeck, schepen van gezin
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Vanaf woensdag 20 september 2017 in Gemeentelijk Sportcentrum De Koornmolen
(Processiestraat 15 – Strijland)
Voor wie?
In Gooik hebben we een sportaanbod voor alle schoolgaande kinderen
tussen 2,5 en 12 jaar.
Alle kinderen die op woensdagnamiddag in de buitenschoolse kinderopvang blijven, nemen deel aan een lesje Multimove

Wanneer?
Elke woensdagnamiddag vanaf 20 september 2017 tot en met
30 mei 2017


Kleuters: van 13u00 tot 13u45



Lagere school: van 13u45 tot 14u30

Prijs?
Kinderen die in de opvang blijven : inbegrepen in de prijs van de opvang
Andere kinderen: info beschikbaar bij Sportdienst Gooik op 054/32 89 79 of walter.tielemans@gooik.be
Praktisch?
De kinderen die schoolgaand zijn in Gooik, Leerbeek, Oetingen en Kester worden om 12u45 met de bus naar het
sportcentrum de Koornmolen gebracht. De kinderen van de school in Strijland, gaan te voet
Terwijl de kleuters van start gaan, spelen de kinderen van de lagere school tot 13u45 in de danszaal van het sportcentrum. Nadien wordt er gewisseld.
Kleuters kunnen vanaf 13u45 afgehaald worden in de sporthal (Processiestraat 15, 1755 Gooik)
De kinderen gaan steeds onder begeleiding naar het sportcentrum en terug.
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ma 25/09/’17

Woe 14/03/’18

School Gooik, Oetingen, Strijland &
Leerbeek gesloten

Alle Gooikse scholen zijn gesloten

Centrale opvang in Strijland

Centrale opvang in Strijland

Woe 04/10/’17

Van ma 02/04/’18 t.e.m. vrij 13/04/’18

Alle Gooikse scholen zijn gesloten

Paasvakantie

Centrale opvang in Strijland

Geen opvang, wel speelplein

Van ma 30/10/’17 t.e.m. vrij 03/11/’17

ma 30/04/’18

Herfstvakantie

Brugdag

Centrale opvang in Strijland

Geen opvang

Geen opvang op woe 1/11 en do 2/11
Van di 26/12/’17 t.e.m. vrij 05/01/’18

vrij 11/05/’18

Kerstvakantie

Brugdag

Centrale opvang in Strijland

Geen opvang

Geen opvang op woe 27/12
(Kerstanimatie ‘t Foensjske)

Woe 17/01/’18

ma 28/05/’18

Alle Gooikse scholen zijn gesloten

School Kester gesloten

Centrale opvang in Strijland

Centrale opvang in Kester

Van ma 12/02/’18 t.e.m. vrij 16/02/’18

woe 27/06/18

Krokusvakantie

School Oetingen stopt om 11u.

Centrale opvang in Strijland
Geen opvang op di 13/02

Centrale opvang in Strijland

(Carnaval ‘t Foensjske)

vrij 30/06/18 Alle scholen stoppen om 12u
Centrale opvang in Strijland

Met de bus naar huis
De buschauffeur en de busbegeleider doen iedere dag hun best om uw kind veilig thuis af te zetten.
Mogen we dan ook vragen om met onderstaande zaken rekening te houden:



Een propere bus is voor iedereen leuker. Eten en drinken doen we niet op de bus.



Steps, fietsen, skateboarden,… horen niet thuis op de bus. Ze kunnen ernstige verwondingen veroorzaken in het geval dat de bus bruusk remt of bij een ongeval betrokken raakt. Je laat het dus beter
thuis.



Wacht de bus tijdig op zodat de bus snel weer verder kan .



De busbegeleider begeleidt enkel de bus. Hij/zij steekt de straat niet over om uw kind aan de deur af
te zetten. Dit doen we voor de veiligheid van uw kind en die van de begeleider.

Kan ik u helpen?

Beste ouders,
Als coördinator van de kinderopvang in Gooik,
ben ik er om jullie te helpen met al jullie vragen
en problemen.
Aarzel dus niet om me te contacteren op het
nummer 0497 / 50 64 10 of via bko@gooik.be
Met vriendelijke groeten,
Dorothée Devogeleer
Coördinator kinderopvang Gooik

De buitenschoolse kinderopvang
is een initiatief van het
gemeentebestuur van Gooik

www.gooik.be

