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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
WAALSTRAAT 116
9870 ZULTE

E-MAIL: directie@gemeenteschoolzulte.be

WEBSITE: www.gemeenteschool.zulte.be

Beste ouders,
Het schoolbestuur (= het gemeentebestuur van Zulte), de Buitenschoolse Kinderopvang
van Zulte (= het OCMW van Zulte, afdeling Pluto) en onze school, hebben een
overeenkomst om vanaf 1 september 2013 een deel van de voor- en naschoolse opvang
voor schoolgaande kinderen te organiseren bij ons op school:
in de Gemeentelijke Basisschool, Waalstraat 116 in Zulte.

 De opvang is toegankelijk voor kinderen van wie de ouders door hun werk belet zijn
om onmiddellijk voor en / of na schooltijd zelf voor opvang te zorgen.

 Er zal opvang voorzien worden voor kleuters en lagere schoolkinderen.
 De opvang zal verzorgd worden door medewerkers van de dienst buitenschoolse
kinderopvang (BKO) van het OCMW (verantwoordelijke: mevrouw Ilse Debo).

 Er wordt gestart met volgende uren:
S voor schooltijd: elke schooldag vanaf 07.30 uur;
S na schooltijd: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 17.15 uur;
S na schooltijd: op woensdag tot 13 uur (maaltijd op school verplicht).

Meer praktische info vindt u op de achterzijde van deze brief.

Ook in naam van het gemeentebestuur en het OCMW van Zulte,
met vriendelijke groeten,

Christ Crabbe
Directeur van de school

Praktisch:
Voorwaarden
zoals beschreven door het OCMW van Zulte voor de Buitenschoolse Kinderopvang
met een bijdrage van 0,77 EURO per begonnen half uur (een fiscaal attest wordt bezorgd).

Openingsuren hier op school
‘s Morgens voor de schooluren: alle schooldagen vanaf 7.30 uur tot 8 uur.
Vanaf 8 uur is er toezicht op de speelplaats door leerkrachten van de school.
Na de schooluren:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: tot 17.15 uur.
Op woensdag: tot 13.00 uur (maaltijd op school is verplicht).
Kinderen die langer opvang nodig hebben, worden allemaal samen onder begeleiding in één enkele
busrit van de school naar Kinderopvang Pluto (Staatsbaan 152) gebracht:
daar is verdere opvang tot 18.30 uur.

Wat als...

 ... ik voor mijn kind ‘s morgens vroeger dan om 7.30 uur opvang nodig heb...
 Dan breng je je kind naar Kinderopvang Pluto (Staatsbaan 152 in Zulte):
daar is al opvang vanaf 6.30 uur.
Tegen schooltijd zal je kind dan naar onze school gebracht worden met de bus.

 ... het vakantie of er een vrije dag is...

 Dan is er opvang in Kinderopvang Pluto (Staatsbaan 152 in Zulte)
of in Kinderopvang Snipper (Oliebergstraat 49 in Olsene).

 ... kinderen voor 8 uur op de speelplaats van de school worden afgezet...
 Dan moet je kind aangemeld worden bij de kinderopvang (zie tarief hierboven)...
Niet aangemelde kinderen zijn voor 8 uur niet verzekerd: bij gebeurlijke ongevallen kan ook
niemand ( = niet de kinderopvang en ook niet de school) aansprakelijk gesteld worden.
Pas vanaf 8 uur komen de kinderen onder toezicht van een leerkracht van de school...
Vijf voor acht betekent dus dat je je kind moet aanmelden bij de opvang!

 Er nog vragen of opmerkingen zijn...

 Neem contact op met de directeur van de school (zie gegevens op de voorkant van deze brief)
of met mevrouw Ilse Debo (zie gegevens hier onder).

Inschrijving verplicht
via mevrouw Ilse Debo
09 383 09 30
ilsedebo@ocmwzulte.be
www.ocmwzulte.be  Meldpunt Kinderopvang
De betaalregeling zal gebeuren via de Buitenschoolse Kinderopvang Zulte (OCMW).

