v.u. Simon De Boeck, schepen van gezin

December 2019

Beste ouders,
Nog enkele schooldagen en het schooljaar is uit voor het jaar 2019.
Natuurlijk staan onze begeleiders en animatoren van de kinderopvang en het
speelplein weer te popelen om jullie kind(eren) enkele onvergetelijke vakantiedagen te bezorgen.
Opgelet! Inschrijven is verplicht!
Op maandag 23 december 2019 is er de fantastische winteranimatiedag van
speelplein ’t foensjske.
Inschrijven is verplicht via foensjke@gooik.beof bij Sven Vanderrusten via het
nummer 0474/73.47.86. voor meer info kan u terecht bop de website https://
www.gooik.be/zorg/speelpleinwerking of bij Sven.
deelnameprijs: € 5/kind
Op vrijdag 27 december 2019, maandag 30 december 2019 en vrijdag 3 januari
2020 wordt er opvang voorzien in de centrale opvanglocatie De Oester Strijland,
Strijlandstraat 25-29, 1755 Gooik. De opvang is open van 6u30 tot 18u30. Tarief: per kind: € 2,75/dag
Ook hier is inschrijven verplicht via bko@gooik.be of door het strookje op de
achterzijde aan de opvang van je school te bezorgen.
Wij vragen iedereen aanwezig te zijn vóór 9 uur, uitzonderingen dienen steeds
24u op voorhand worden doorgegeven op onderstaand nummer.
Inschrijven kan tot en met donderdag 26/12/2019.
Voor meer info kan u terecht bij Kevin: 0497/50.64.10
Onze begeleiders geven elke dag opnieuw weer het beste van hunzelf om jullie
kind(eren) leuke en veilige opvangmomenten te bezorgen.
Zij verdienen daarom veel respect. Om die reden vragen wij ook ons sluitingsuur
te respecteren (18u30).
Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie, een leuk eindejaar een goede
start van het nieuwe jaar. We zien jullie graag terug op maandag 6 januari 2020.
Met vragen en opmerkingen kunnen jullie steeds terecht bij de coördinator kinderopvang. Vanaf 24 februari 2020 opnieuw bij Dorothee Devogeleer. Tot dan
vervangt Kevin Van Bever haar en kunnen jullie bij hem terecht op hetzelfde emailadres en telefoonnummer.
bko@gooik.be , 0497/50.64.10

--------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving opvang kerstvakantie in centrale opvanglocatie Strijland
Strijlandstraat 25-29, 1755 Gooik
naam kind(eren):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………
school: ……………………………………………………………………………
0

vrijdag 27 december 2019

0

maandag 30 december 2019

0

vrijdag 3 januari 2020

klas: ………………………………

Wij vragen iedereen aanwezig te zijn vóór 9 uur, uitzonderingen dienen steeds 24u op
voorhand worden doorgegeven op onderstaand nummer.
Inschrijven kan tot en met donderdag 26/12/2019.
Voor meer info kan u terecht bij Kevin: 0497/50.64.10

