NIEUWSBRIEF: ‘DE PADDESTOEL’
TIJDELIJK OP ONZE SCHOOL
26 november 2021
Beste ouder
Je hoorde het al, of nog niet: de opvang van ‘De Paddestoel’ verhuist tijdelijk naar onze school.

NIEUWBOUW
Naast onze eigen opvang werken we al vele, vele jaren samen met De Paddestoel voor de voor–
en naschoolse opvang én voor vakantieopvang.
Ook zij gaan bouwen: er komt een volledig nieuw gebouw.
Tijdens de werkzaamheden moet hun opvang dus tijdelijk verhuizen: ze komen naar onze school.
Op die manier kunnen we onze eigen kinderen dezelfde service, in de eigen school bieden.

WAT BLIJFT ER, WAT WIJZIGT ER VOOR ‘ONZE OPVANG’?
●

●

●
●

Uren:
o
o

De ochtendopvang start om 6.30 u. i.p.v. om 7 u.
De avondopvang duurt elke dag tot 19 u.. Ook op woensdagmiddag en
vrijdagavond.
Prijzen – facturatie:
o Voor alle leerlingen worden dezelfde prijzen als in onze eigen voor- en naschoolse
opvang gehanteerd. Er wordt dus betaald per begonnen half uur.
De tarieven voor woensdagmiddagen en vakantiedagen worden via De Paddestoel
gecommuniceerd (een vaste prijs tot 3 uur opvang + de meerprijs voor boven de
3 uur opvang). Dat blijft hun regeling, zoals nu.
o De ochtend- en avondopvang komt niet meer op de schoolrekening maar via een
afzonderlijke factuur van De Paddestoel.
Middagopvang (op school eten en toezicht) blijft door ons georganiseerd met onze
vrijwilligers en leraars. Dit komt dus, zoals nu, op de schoolrekening.
Enkele medewerkers van De Paddestoel werken al als vrijwilliger op onze school. Je zal
dus ook bekende gezichten zien.

WANNEER START HET? TOT WANNEER?
●

●
●

Na de kerstvakantie:
o Op maandag 10 en dinsdag 11 jan. is de Paddestoel gesloten. Onze opvang is op
onze gewone uren open.
o Vanaf woensdag 12 jan. neemt De Paddestoel over. Vanaf dan gelden dus hun
openingsuren.
Tijdens de schoolvakanties is de opvang open.
Tijdens de zomermaanden gaat de opvang van de Paddestoel elders door daar wij dan
samenwerken met vzw Basics! (voor kleuterkampen). We vernemen later van de
Paddestoel waar hun zomervakantieopvang doorgaat.

INSCHRIJVEN IN ‘DE PADDENSTOEL’



Alle kinderen die tot nu toe al gebruikt maakten van de Paddenstoel, zijn al ingeschreven.
Kinderen die nog nooit naar De Paddestoel gingen, moeten dus nog ingeschreven worden.
We mailen eind dec. een inschrijvingsblad. Die kun je invullen en terugmailen. De eerste
keer dat je je kind dan ophaalt in de opvang, zal je het kunnen ondertekenen.

SAMENWERKING MET ANDERE SCHOLEN
Ook kinderen van andere scholen kunnen normaliter terecht in de Paddestoel.
● Gewone schooldagen: de kinderen van andere scholen vertrekken omstreeks 7.45 u. en
komen pas om 17.30 u. ’s avonds toe. Dit omdat we de opvang bij ons niet drukker willen
maken op de piekmomenten.
● Op woensdagnamiddagen en tijdens schoolvakantie kunnen de kinderen van andere
scholen wel bij ons terecht (zoals ze dat anders doen in de Paddestoel).

WIN - WIN
De Paddestoel, onze ‘natuurlijke partner’ vond hun tijdelijke werkplek.
Wij zijn blij dat onze kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving verder kunnen naar de opvang
gaan.
Novembergroet
Anne & (beleids)team

