Augustus 2020 NIEUWSBRIEF Ferm kinderopvang

Kortenberg

Beste ouder(s),
Het einde van de zomervakantie is weer in zicht, de boekentassen staan weer bijna klaar…
Een nieuw schooljaar gaat van start!
Tijd om jullie allemaal weer WELKOM te heten. De kinderbegeleid(st)ers zijn benieuwd naar al jullie zomerse
vakantieverhalen. Ze staan klaar om Ferm-kindjes met open armen te ontvangen!
In deze nieuwsbrief bundelen we heel wat belangrijke informatie voor het komende schooljaar.
Tarieven nieuw schooljaar 2020 – 2021
Zoals eind juni reeds aangekondigd, willen wij jullie nogmaals op de hoogte brengen van onze nieuwe tarieven.
De prijs van de opvang volgt de besluiten van de Vlaamse Regering. Ferm Kinderopvang indexeert jaarlijks in
september het opvangtarief.
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Van september tot de herfstvakantie zal er geen studie - voorzien door de scholen - voor de lagere school
kunnen doorgaan omwille van de coronamaatregelen voor scholen. Dit betekent dat alle kinderen – kleuters en
lagere school – meteen na schooltijd naar de opvang komen. Bijgevolg geldt voor alle kinderen dat de opvang
meteen na schooltijd betalend is.

Met vragen, suggesties en/of opmerkingen kan u steeds terecht
●Bij de kinderbegeleiders in de opvang tijdens de openingsuren
●Op het secretariaat van Ferm kinderopvang:
Gemeentehuisstraat 11, 3078 Everberg 02/751.43.22
bko.kortenberg@samenferm.be
Voor contact met de verantwoordelijken
adm.bko.kortenberg@samenferm.be
Voor administratieve vragen rond facturatie en inschrijving
●Bij de Infolijn van Ferm kinderopvang
070/24.60.41 (9u-14u)

COVID-19
Net als in scholen, wordt in de opvang gewerkt met kleurencodes. We starten in september met code geel:
- Alle kinderen mogen gebruik maken van de opvang. Aangezien het virus nog steeds heel actief is in ons land,
willen we vermijden om te veel kinderen bij elkaar te brengen. Daarom vragen we om niet onnodig gebruik te
maken van de voor- en naschoolse opvang.
Opgelet: Zieke kinderen en kinderen die verplicht in thuisisolatie moeten blijven, mogen niet naar de opvang
komen!
- Ouders mogen de opvangruimtes betreden. Het dragen van een mondmasker is verplicht.
We verzoeken ouders om de handen te wassen/ontsmetten voordat je naar de opvang komt.
Gelieve de nodige afstand te houden van anderen (zeker volwassenen) in de opvangruimte.

Update ouder- en kindgegevens
Om steeds over de juiste contactgegevens te beschikken, vragen we om eventuele wijzigingen (adres,
telefoonnummers, gsm-nummers, e-mailadres, huisarts, contactgegevens op uw werk, ...) zo snel mogelijk aan
ons te bezorgen (liefst per mail via adm.bko.kortenberg@samenferm.be). Wijzigingen die je op school doorgaf,
worden niet aan Ferm Kinderopvang bezorgd.
Onze kalender
Bij de start van elk nieuw schooljaar maken wij een kalender op, waarop je onze sluitingsdagen
terugvindt. Deze kalender vermeldt ook wanneer we opvang voorzien voor een schoolvrije dag en
een schoolvakantie. Voor deze opvangmomenten dien je vooraf een plaatsje te reserveren. De
juiste inschrijfperiodes staan aangeduid op deze kalender. We voegen de kalender toe in bijlage.
Wijziging Huishoudelijk Reglement
We hebben onze praktische afspraken aangepast.
Heb je via de gemeente een vrijetijdspas? Dan heb ik je bij ons automatisch recht op sociaal tarief. Contacteer
ons via 02/751.43.22 of adm.bko.kortenberg@samenferm.be
Wombat
Ouders van kinderen die naar het middelbaar zijn en een mapje met QR-codes (sleutelhangers) hebben
gekregen, vragen wij om dit binnen te brengen op ons secretariaat of in de opvang. Dit is eigendom van Ferm
Kinderopvang. We ontkoppelen deze sleutelhangers en kunnen ze op die manier hergebruiken.
Boekentaskaartjes
Ferm Kinderopvang werkt voor de kleuters met Boekentaskaartjes. Vraag er gerust naar bij de begeleiding.
Indien je kleuter naschools in de opvang blijft, kan je die dag aan de boekentas ons boekentaskaartje hangen.
Kleuters zonder boekentaskaartje worden verzameld om afgehaald te worden. De kleuters met een
boekentaskaartje begeven zich onder begeleiding naar de opvang.

Reservekledij
Indien uw kind nog niet zindelijk is, verwachten we dat je reservekledij meegeeft in de boekentas. Op drukke
momenten kan het zijn dat we reservekledij van Ferm kinderopvang gebruiken. Mogen wij vragen om deze kledij
nadien te wassen en binnen de werkweek terug aan de begeleiding te bezorgen?
Zelf zijn we ook steeds op zoek naar extra reservekledij (vooral voor de jongste kinderen tot 5 jaar). Indien je
thuis nog iets hebt, is dat meer dan welkom.

Met vriendelijke groet,
Petra Dillaerts & Sarah Dehertog
Verantwoordelijken Ferm Kinderopvang Kortenberg
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