
     

Beste ouder(s), 

 

Met deze folder willen we u het thema voor de komende kerstvakantie 

voorstellen:  

 

Iedereen is van de wereld! 

 

De kerstperiode is een tijd van vrede. In deze kerstvakantie gaan we  

sporten, spelen, knutselen, in het thema “samen-leven”. Op onze wereldbol 

lopen zo veel mensen rond en iedereen is verschillend! Iedereen heeft zijn 

kwaliteiten maar ook kleine foutjes. Dit maakt het soms moeilijk maar ook zo 

boeiend! Ga je mee op ontdekking? 

 

OPGELET!  

Op do. 26, vr. 27, ma. 30 en di. 31 december is enkel locatie PETEGEM open. 

Op di. 31/12 moeten de kinderen uiterlijk om 16u opgehaald worden. 

Vanaf do. 2 januari zijn beide locaties terug geopend. 

 

 

 

 

Inschrijving kerstvakantie 
 

van 23 december 2019 tot 3 januari 2020 

 



Hoe inschrijven? 
Inschrijven via het onderstaande inschrijvingsformulier is noodzakelijk.  

We verwachten de inschrijving volledig ingevuld per mail terug  

ten laatste op maandag 9 december 2019 met vermelding van de gewenste opvanguren. 

 

Wie na maandag 9 december 2019 inschrijft, betaalt een extra administratief bedrag van €5. 

 

Wat als je onvoorzien opvang nodig hebt? 
Onvoorziene opvang kan enkel  

als ons toegestane maximum aantal kinderen nog niet bereikt is.  

 

Wat als je kind dan toch niet naar de opvang komt? 
Wie inschrijft en de kinderen niet naar de opvang brengt,  

zal € 5 aangerekend worden voor een halve en € 10 voor een volledige ingeschreven dag.  

Indien u minstens 5 werkdagen voordien afzegt, hoeft u dit niet te betalen.  

Met doktersattest van één van de kinderen of bewijs van technische werkloosheid van  

één van de ouders, kan u de dag zelf afbellen. 

 

Openingsuren 

Op aanvraag start de opvang vóór 7 uur en ten vroegste van 6u15. 

De opvang is open volgens de inschrijvingsuren van de ouders en ten laatste tot 18u30.  
 

Tarieven 

Volgende tarieven gelden tijdens de vakantie: 

 €   4,65  - opvang duurt minder dan 3 uren 

 €   7,00  - opvang duurt tussen 3 en 6 uren 

€ 12,00  - opvang duurt langer dan 6 uren 

Er is  25% vermindering wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin  

gelijktijdig aanwezig zijn. 
 

We hechten ook belang aan gezonde voeding 
Om 9u30 krijgt iedereen fruit of yoghurt en een drankje door de opvang aangeboden. 

's Middags eten de kinderen hun eigen lunchpakket en krijgen ze soep of andere drank.  

Ze brengen elk een drankfles met water mee  

zodat er tussendoor altijd gedronken kan worden.  

 Er wordt geen andere drank of versnapering meegegeven.  

Om 15u30 bieden we opnieuw alle kinderen een versnapering en drank aan. 

 

Om geen kledingstukken te wisselen, stellen we het op prijs  

dat de jas, sjaal, muts, tas en schoenen met de naam van uw kind getekend zijn. 

De activiteiten vinden meestal plaats tussen 9u30 en 12u30 en tussen 13u30 en 15u30. Gelieve in 

de mate van het mogelijk hiermee rekening te houden als u uw kind brengt of afhaalt.  

 
 

Adres locaties 

 
Knipoog Wortegem    Knipoog Petegem 

Gotstraat 1      Lindestraat 1 

     Telefoon 056/75 85 25     

Email: info@vzw-knipoog.be 

Website: www.wortegem-petegem.be 

 

about:blank


INSCHRIJVINGSFORMULIER kerstvakantie 2019- 2020 

Ik,          , vader / moeder van  

  (1)       , 

  (2)       , 

  (3)       , 

 

schrijft zijn / haar kind(eren) in voor de volgende vakantiedagen: 

Op de locatie (voor 2 en 3/01/2020):  

( 26,27,30 en 31/12 enkel locatie Petegem) 

 Wortegem 

 Petegem  
 

MAANDAG 23 december 2019 

      GESLOTEN 

DINSDAG 24 december 2019 

 GESLOTEN 

WOENSDAG 25 december 2019 

GESLOTEN 

 DONDERDAG 26 december 2019 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek:……………………………………. 

 VRIJDAG 27 december 2019 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek:……………………………………. 

 

 

 MAANDAG 30 december 2019 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek:……………………………………. 

 DINSDAG 31 januari 2019 (MAX. 16u) 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek :……………………………………. 

WOENSDAG 1 januari 2020 

GESLOTEN 

 DONDERDAG 2 januari 2020 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek:……………………………………. 

 VRIJDAG 3 januari 2020 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek:……………………………………

 

Mijn kleuter moet/mag in de namiddag nog een dutje doen: 

Ja  /  Neen 

 

Verlofdagen van scholen tussen kerstvakantie en krokusvakantie 

 Petegem 

 

 WOENSDAG 22 januari 2020 (GBS De 

Kouter) 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek:……………………………………. 

 

 MAANDAG 3 februari 2020 (GBS De 

Kouter) 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek:……………………………………. 

 

 MAANDAG 10 februari 2020 (‘t Hinkelpad) 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek:…………………………………….

Mail dit formulier volledig ingevuld door  

vóór 9 december 2019  

of liefst zo vlug mogelijk om zeker te zijn van 

je plaats.  

NAAM: 

HANDTEKENING OUDER: 

 Wortegem:  VBS De Sterrenboom 

 

 WOENSDAG 29 januari 2020 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek:……………………………………. 

 

 MAANDAG 3 februari 2020 

Aankomst:………………………………… 

Vertrek:……………………………………. 

 


