
Kerstvakantie  

in de Kinderclub 

Het ganse team van de Kinderclub 
wenst jullie prettige feestdagen en een  

speels 2019! 

Samengevat  

 Inzetten afwezigheidsjoker: ieder kind krijgt per schooljaar 2 
afwezigheidsjokers die de eerste twee keren automatisch wordt ingezet.  

 Doktersattest 

 Attest werkgever 

Dit attest dient voor het einde van de maand waarin de opvang plaats 
zou vinden, bezorgd te worden aan de Kinderclub. 

 Eens een kind van de reservelijst is doorgeschoven naar een 
opvangplaats geldt dezelfde annuleringsprocedure. 

 Er wordt geen extra bijdrage aangerekend wanneer het niet naleven 
van bovenstaande procedures te wijten  is aan een voorval waarvoor 
één van de volgende attesten kan afgeleverd worden:  

Maandag 3 december: start online inschrijvingen vanaf 19 uur 

Zondag 16 december: laatste dag inschrijvingen 

Maandag 17 december: bevestiging van de inschrijvingen wordt gemaild 

Contact  

Hilde Dictus & Maud Peeters 

Molenstraat 22 - 2310 Rijkevorsel 

03 340 00 56 

kinderclub@rijkevorsel.be 

Op vrijdag 11 januari 2019 zal de Kinderclub uitzonderlijk gesloten 
zijn om 17 uur omwille van de nieuwjaarsreceptie voor het personeel 

van het lokaal bestuur. 



Kerstvakantie in de Kinderclub 

Tijdens de kerstvakantie sluit de Kinderclub zijn deuren van maandag 24 
december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019. Op woensdag 2, donderdag 
3 en vrijdag 4 januari 2019 staat de Kinderclub paraat om de kinderen op te 
vangen met leuke activiteiten. Het Kinderclubteam heeft weer haar best 
gedaan om suppertoffe activiteiten in elkaar te steken. Zo willen ze de 
kinderen fijne vakantiedagen bezorgen!  

De Kinderclub zal gesloten zijn van 24 december 2018 t.e.m. 1 januari 2019 

Tijdens de kerstvakantie wordt er in blokken van 3 uren gerekend: tot 3 uren 
opvang betaal je € 4,50; tussen de 3 en 6 uren opvang bedraagt de som € 7; 
voor opvang langer dan 6 uren betaal je de maximumprijs van € 12. Bij meer 
kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25 % gegeven op de 
totaalfactuur van die dag. 

In deze prijzen zit alles inbegrepen zoals verzekering, eventueel vervoer, 
drank en koeken om 10 uur, 12 uur en 16 uur. Lunchpakketjes moeten van 
thuis worden meegebracht. Eigen drank en snoep meebrengen is verboden. 
Extra drank is te verkrijgen aan € 0,50 per drankje. Water is de hele dag gratis. 

Tarieven Kinderclub  

Inschrijven kerstvakantie 

Je kan online inschrijven via I-school vanaf maandag 3 december om 19 uur 
t.e.m. zondag 16 december 2018. Een uitgebreide handleiding over hoe je kan 
inschrijven vind je terug op www.rijkevorsel.be/kinderclub of op de homepagina 
van i-school. 

Is je kind nog nooit naar de Kinderclub geweest? Maak dan eerst een afspraak 
met de coördinatoren om de inschrijving in orde te maken!  

Mogen we jullie vragen om de inschrijving voor de vakantie goed te overwegen 
en te plannen? We hebben afgelopen vakanties al vaak ouders moeten 
teleurstellen omdat sommige dagen snel volzet waren. Ouders dienden dan een 
andere oplossing te zoeken voor de opvang van hun kinderen. Enkele dagen 
voor de vakantie of de dag zelf werden er heel veel inschrijvingen geannuleerd. 

Aandacht  

Om deze reden werken we met een boetesysteem, wat wil zeggen dat: 

 Je je kind(eren) kosteloos kan in– en uitschrijven tijdens de 2 
inschrijvingsweken (3 tot 16 december 2018) 

 Je een boete van € 2 betaalt wanneer je je kind(eren) tussen 1 week 
voor de vakantieperiode en 2 werkdagen voor de opvangdag in– of 
uitschrijft 

 Je een boete van € 12 betaalt wanneer je je kind(eren) later dan 2 
werkdagen voor de opvangdag in– of uitschrijft 

 Indien het aantal opvangplaatsen volzet is kan je je kind inschrijven op 
de reservelijst. Vrijgekomen opvangplaatsen worden door het systeem 
aan de eerstvolgende toegekend ten laatste tot de dag voordien om 12 


