AFSPRAKEN MET DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Contact
Administratie

 015 30 50 55


kind@skw.be

Boshuis

 015 76 05 99
Dijkstappers

 015 55 69 04
Kikiwikies

 015 32 03 51

Registratie
Via www.skw.be
Of bundel aan te vragen bij de opvanglocaties of in het gemeentehuis Na registratie
ontvangt u login gegevens voor i-school.
Reservatie
Reserveer met je persoonlijke login code je opvangmomenten.
Geen computer of internet? Kom langs tijdens openingsuren van het gemeentehuis bij de
dienst Huis van het Kind.

Ziekte
Wat als mijn kind 's morgens ziek is
en niet naar de opvang kan komen?

Robbedoes

 015 55 92 65
Speelhuis

 015 21 78 77
Open
07u00u – begin school
Einde school – 18u00
Woensdag: 12u00 – 18u00

Wat als mijn kind ziek wordt, koorts
krijgt in de opvang of een ongeval
heeft gehad?

Medicatie
Wat als mijn kind medicatie krijgt?
Wat als de opvang medicatie moet
toedienen?

Vakantie: 07u00 – 18u00

Annuleer in i-school of  Bel of mail de
opvang voor het opvangmoment. Spreek af
wanneer je kind terug naar de opvang komt.
Bezorg ons een ziektebriefje van de dokter.
De opvang belt jou (of de persoon die je
doorgeeft). Bij koorts mag de opvang maar één
keer een koortswerend middel toedienen met
jouw toestemming.

Meld altijd wanneer je kind medicatie krijgt, ook
als de opvang niets moet toedienen.
Geef medicatie zoveel mogelijk thuis.
De opvang kan enkel medicatie geven op
voorschrift. Vraag een attest aan de arts/apotheker
en bezorg dit aan de opvang.

Allergie

Brengen/afhalen

 Te laat?
 Door andere
persoon?

Prijs
Voor- en na school:€1,10
per begonnen half uur

Vakantie en
woensdagnamiddag
<3 uur €4,50
Tussen 3uur en 6 uur €7,50
>6 uur €13.20

Wat als mijn kind een allergie heeft?

Meld dit altijd meteen aan de opvang. Maak
afspraken over de voeding van je kind. De opvang
heeft ervaring met allergieën en kan hierin helpen.

Financieel
Factuur
Per kwartaal wordt de factuur verstuurd via e-mail.
Detail van de factuur vind je in i-school onder de rubriek financieel.
Wat als ik vragen of opmerkingen
  Bel of mail met je vraag naar de
heb over de factuur?
administratie.
Sociaal tarief
Vraag een attest van verhoogde tegemoetkoming bij je
Een vermindering van 50% op de
ziekenfonds en bezorg dit aan onze administratie.
ouderbijdragen.

