I N S C H R I J VI N G S F O R M UL I E R
B UI T E N SC H O O L S E KI N D E R O P VA N G PA R D O T JE
Kinderdagverblijf Familia vzw, Pardotje - Lucien Londotstraat 3a, 3600 Genk
Telnr.: 089/38.02.34 – 0496/54.23.63
e-mail: petra.peeters@kdvfamilia.be
contactpersoon : Petra Peeters
Alle gezinnen die ingeschreven zijn in onze opvang, ontvangen de inschrijvingsbrieven van al
de vakanties van 2020-2021 in één keer (uitgezonderd: zomervakantie). Zie bijlagen in deze
briefwisseling.
Deze informatie geldt voor alle vakanties van dit schooljaar 2020-2021.
Er is één inschrijvingsfiche per vakantie.
Bij elke inschrijvingsfiche hoort een datum waarop de inschrijvingen van start gaan.
Vanaf die datum vermeld op de inschrijvingsfiche, kan je de fiche voor die vermelde
vakantie aan je opvang bezorgen.
Gebruik steeds de inschrijvingsfiche om je opvang te reserveren! We nemen geen
inschrijvingen aan per telefoon of op een ander document.

Info en afspraken:


De vrije opvangplaatsen worden toegekend volgens chronologische inschrijving zolang
er opvangplaatsen zijn. Je zal zo snel mogelijk verwittigd worden indien je kind voor een
bepaalde dag GEEN opvang geboden kan worden door een overaanvraag. Hoor je
dus NIETS van ons terug, dan weet je dat al je reservaties IN ORDE zijn zoals je ze
aangevraagd hebt.



Je kind(eren) zal/zullen tijdens deze vakantie zijn/hun eigen lunchpakket meebrengen
voor ’s middags (drankje + boterhammen). Het ontbijt en vieruurtje worden wel door
Pardotje voorzien (= 0,55 euro).



Kostprijs opvang

KOSTPRIJS
Minder dan 3 uur
Tussen 3 tot 6 uur
Meer dan 6 uur

1 kind in Pardotje
3,04 euro
5,17 euro
9,06 euro

2 of meerdere kinderen samen in Pardotje
2,28 euro
3,86 euro
6,80 euro

•

Indien er een grote uitstap gepland is, word je op voorhand verwittigd. Onvoorziene
uitstapjes kunnen regelmatig voorvallen (wandeling in het bos, …). Deze uitstappen
gebeuren spontaan en zijn niet altijd vooraf gepland. Indien je er als ouder niet mee
akkoord gaat dat je kind op onaangekondigde momenten de opvang verlaat voor een
uitstapje, kan je dit doorgeven. Indien je niets doorgeeft, ga je automatisch akkoord met
deze uitstapjes/verplaatsingen.



Indien je een dubbeltje wilt van je opvangplan, aarzel niet om dit te vragen of neem een
foto met je gsm.

•

Wij raden onze ouders aan om deze data in je agenda te noteren. Een tip: zet zeker een
herinnering in je telefoon, zo kan je tijdig je opvang reserveren.
o Start inschrijvingen herfstvakantie: 28 september 2020
o Start inschrijvingen kerstvakantie: 16 november 2020
o Start inschrijvingen krokusvakantie: 11 januari 2021
o Start inschrijvingen paasvakantie: 1 maart 2021

•

Voor de zomervakantie zal je een nieuwe vakantiebrief met inschrijvingsfiche ontvangen.

HERSTVAKANTIE - PARDOTJE
Pardotje is gesloten op maandag 2 november.
De andere weekdagen zijn we open van 7u tot 18u.
Je kan je kinderen inschrijven via onderstaand formulier vanaf 28 september.
Ik wil mijn kind(eren) inschrijven bij Pardotje
op volgende dagen en tijdstippen:
Gelieve de dagen en uren wanneer je kind(eren) aanwezig zal/zullen zijn correct in te vullen
en je hieraan te houden! Dagen die niet ingevuld zijn = geen opvang die dag!
NAAM + geboortedatum:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Maandag
2/11
GESLOTEN

Dinsdag
3/11
van:
tot:

Woensdag
4/11
van:
tot:

Donderdag
5/11
van:
tot:

Vrijdag
6/11
van:
tot:

Soep: JA / NEE

Annulatieregeling schooljaar 2020-2021:
Alle gereserveerde en aanwezige uren worden aangerekend. Je kan enkel kosteloos
annuleren als je je kind voor 9 uur ’s morgens afmeldt via sms of mail.
Dit bij volgende situaties: ziekte van het kind, ziekte van een gezinslid of werkonderbreking.
Dit kan op voorwaarde dat je een attest binnenbrengt voor de 5e van de volgende maand.
Indien wij geen attest ontvangen, wordt er een boete aangerekend voor de door jouw
gereserveerde uren.

Annuleren kan enkel op volgend mailadres: petra.peeters@kdvfamilia.be

Petra Peeters
Teamverantwoordelijke

Elke Van Damme
Directeur

Handtekening van de ouder:

KERSTVAKANTIE - PARDOTJE
Pardotje is gesloten op 24 december tot en met 1 januari.
De andere weekdagen zijn we open van 7u tot 18u.
Je kan je kinderen inschrijven via onderstaand formulier vanaf 16 november.
Ik wil mijn kind(eren) inschrijven bij Pardotje
op volgende dagen en tijdstippen:
Gelieve de dagen en uren wanneer je kind(eren) aanwezig zal/zullen zijn correct in te vullen
en je hieraan te houden! Dagen die niet ingevuld zijn = geen opvang die dag!
NAAM + geboortedatum:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Maandag
21/12

Dinsdag
22/12

Woensdag
23/12

GESLOTEN

Dinsdag
29/12

van:
tot:
Woensdag
30/12

GESLOTEN

GESLOTEN

van:
tot:
Maandag
28/12

van:
tot:

GESLOTEN

GESLOTEN

Donderdag
24/12

Vrijdag
25/12
GESLOTEN

Donderdag
31/12

Vrijdag
01/01/21

GESLOTEN

Soep: JA / NEE

Annulatieregeling schooljaar 2020-2021:
Alle gereserveerde en aanwezige uren worden aangerekend. Je kan enkel kosteloos
annuleren als je je kind voor 9 uur ’s morgens afmeldt via sms of mail.
Dit bij volgende situaties: ziekte van het kind, ziekte van een gezinslid of werkonderbreking.
Dit kan op voorwaarde dat je een attest binnenbrengt voor de 5e van de volgende maand.
Indien wij geen attest ontvangen, wordt er een boete aangerekend voor de door jouw
gereserveerde uren.

Annuleren kan enkel op volgend mailadres: petra.peeters@kdvfamilia.be

Petra Peeters
Teamverantwoordelijke

Elke Van Damme
Directeur

Handtekening van de ouder:

KROKUSVAKANTIE - PARDOTJE
Pardotje is open van 15 februari tot en met 19 februari telkens van 7u tot 18u.
Je kan je kinderen inschrijven via onderstaand formulier vanaf 11 januari.
Ik wil mijn kind(eren) inschrijven bij Pardotje
op volgende dagen en tijdstippen:
Gelieve de dagen en uren wanneer je kind(eren) aanwezig zal/zullen zijn correct in te vullen
en je hieraan te houden! Dagen die niet ingevuld zijn = geen opvang die dag!
NAAM + geboortedatum:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Maandag
15/02
van:
tot:

Dinsdag
16/02
van:
tot:

Woensdag
17/02
van:
tot:

Donderdag
18/02
van:
tot:

Vrijdag
19/02
van:
tot:

Soep: JA / NEE

Annulatieregeling schooljaar 2020-2021:
Alle gereserveerde en aanwezige uren worden aangerekend. Je kan enkel kosteloos
annuleren als je je kind voor 9 uur ’s morgens afmeldt via sms of mail.
Dit bij volgende situaties: ziekte van het kind, ziekte van een gezinslid of werkonderbreking.
Dit kan op voorwaarde dat je een attest binnenbrengt voor de 5e van de volgende maand.
Indien wij geen attest ontvangen, wordt er een boete aangerekend voor de door jouw
gereserveerde uren.

Annuleren kan enkel op volgend mailadres: petra.peeters@kdvfamilia.be

Petra Peeters
Teamverantwoordelijke

Elke Van Damme
Directeur

Handtekening van de ouder:

PAASVAKANTIE - PARDOTJE
Pardotje is gesloten op 5 april.
De andere weekdagen zijn we open van 7u tot 18u.
Je kan je kinderen inschrijven via onderstaand formulier vanaf 1 maart.
Ik wil mijn kind(eren) inschrijven bij Pardotje
op volgende dagen en tijdstippen:
Gelieve de dagen en uren wanneer je kind(eren) aanwezig zal/zullen zijn correct in te vullen
en je hieraan te houden! Dagen die niet ingevuld zijn = geen opvang die dag!
NAAM + geboortedatum:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Maandag
5/04
GESLOTEN

Woensdag
7/04

Donderdag
8/04
van:
tot:
Donderdag
15/04

van:
tot:

Dinsdag
13/04

van:
tot:
Woensdag
14/04

van:
tot:

van:
tot:

van:
tot:

van:
tot:

Maandag
12/04

van:
tot:

Dinsdag
6/04

van:
tot:

Vrijdag
9/04

Vrijdag
16/04

Soep: JA / NEE

Annulatieregeling schooljaar 2020-2021:
Alle gereserveerde en aanwezige uren worden aangerekend. Je kan enkel kosteloos
annuleren als je je kind voor 9 uur ’s morgens afmeldt via sms of mail.
Dit bij volgende situaties: ziekte van het kind, ziekte van een gezinslid of werkonderbreking.
Dit kan op voorwaarde dat je een attest binnenbrengt voor de 5e van de volgende maand.
Indien wij geen attest ontvangen, wordt er een boete aangerekend voor de door jouw
gereserveerde uren.

Annuleren kan enkel op volgend mailadres: petra.peeters@kdvfamilia.be

Petra Peeters
Teamverantwoordelijke

Elke Van Damme
Directeur

Handtekening van de ouder:

