Ferm Kinderopvang Hoegaarden
kalender schooljaar 2021-2022
Algemene info:
Voor de gewone voor- en naschoolse opvang dien je je kind(eren) vooraf eenmalig in te schrijven (enkel
voor nieuwe kinderen of kinderen die de laatste 2 jaar niet in de opvang geweest zijn). Het is zeer
belangrijk dat kinderen ingeschreven zijn voor ze de eerste keer naar de opvang komen. Maak
voor deze inschrijving een afspraak via ons secretariaat op 016/76.56.59 of via mail op
adm.bko.hoegaarden@samenferm.be
Wij hebben geen wekelijkse planning nodig, maar het is vooral belangrijk dat de school weet of jullie kind
’s avonds naar de opvang dient gebracht te worden. Voor de voor- en naschoolse opvang werken we niet
met een maximum toegelaten aantal kinderen, we proberen iedereen die er nood aan heeft een passend
plaatsje te geven. Ons opvangaanbod (opgelet dit is vernieuwd vanaf dit schooljaar) kan je samen
met onze tarieven in de bijlage “tarieven en nieuwe locatie” terugvinden.
Voor vakanties en schoolvrije dagen moet je kind wel telkens apart online ingeschreven worden. De nodige
info hiervoor en de handleiding krijg je na de algemene inschrijving.
Om alle kinderen een zo passend mogelijke opvang aan te bieden, hechten wij veel belang aan een vlotte
communicatie tussen ouders, kinderbegeleiders en verantwoordelijke. Op deze manier gaan we ook voor
kinderen met een specifieke zorgbehoefte (al dan niet vanuit het SLO onderwijs) graag samen met
de ouders op zoek naar de beste manier om hen op te vangen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op
met de verantwoordelijke Kim Thiry op kthiry@samenferm.be (maak bij voorkeur een afspraak, zodat we
voldoende tijd kunnen nemen)
Wij zijn open:
Op school- en vakantiedagen vanaf 7u ’s morgens en tot 18u30 ’s avonds. Zie het
document “tarieven en nieuwe locatie” voor ons concreet aanbod per locatie.
Vakantiedagen
De inschrijvingen en annuleringen sluiten af op donderdag om 12u, voorafgaand aan
de week waarin de gevraagde vakantiedag valt. OPGELET, om iedereen, ongeacht zijn werksituatie, de
mogelijkheid te geven tijdig in te schrijven, starten de inschrijvingen steeds om 19u ’s avonds.
Herfstvakantie

02/11/2021 t.e.m. 05/11/2021 (1/11 allerheiligen gesloten)
inschrijven vanaf 4/10/2021 om 19u

Kerstvakantie

03/01/2022 t.e.m 07/01/2022 (1e week gesloten)
inschrijven vanaf 29/11/2021 om 19u

Krokusvakantie

28/02/2022 t.e.m.04/03/2022
inschrijven vanaf 24/01/2022 om 19u

Paasvakantie

04/04/2022 t.e.m.15/04/2022
inschrijven vanaf 7/03/2022 om 19u

Zomervakantie

01/07/2022 t.e.m. 22/07/2022 en 08/08/2022 t.e.m. 30/08/2022
Inschrijvingsfase 1 (15 voorkeursdagen) 11-15 mei
Overblijvende plaatsen vanaf 18 mei

Extra schoolvrije dagen waarop wij dagopvang aanbieden;
Woensdag 22/09/2021;
Vrijdag 01/10/2021;
Woensdag 6/10/2021;
Woensdag 17/11/2021;
Woensdag 1/12/2021;
Vrijdag 24/12/2021;
Woensdag 9/02/2022;
Woensdag 9/03/2022;
Vrijdag 29/04/2022;
Maandag 30/05/2022;
Donderdag 30/06/2022;

pedagogische studiedag SLO (inschrijven vanaf 6/9/21)
schoolvrije dag alle scholen (inschrijven vanaf 6/9/21)
pedagogische studiedag Mariadal (inschrijven vanaf 6/9/21)
pedagogische studiedag Mariadal + GBS (inschrijven vanaf 4/10/21)
pedagogische studiedag SLO (inschrijven vanaf 4/10/21)
schoolvrije namiddag Mariadal + ev anderen (inschrijven vanaf 4/10/21)
pedagogische studiedag SLO (inschrijven vanaf 24/01/22)
pedagogische studiedag Mariadal (inschrijven vanaf 24/01/22)
pedagogische studiedag GBS (inschrijven vanaf 7/03/22)
schoolvrije dag alle scholen (inschrijven vanaf 7/03/22)
schoolvrije namiddag alle scholen (inschrijven vanaf 7/03/22)

Wij zijn gesloten:
Op feest- en brugdagen en tijdens de collectieve sluitingen
Maandag

01/11/2021

Allerheiligen

Donderdag
Vrijdag

11/11/2021
12/11/2021

Wapenstilstand
Brugdag

Vrijdag
Kerstvakantie

24/12/2021
Wij sluiten om 16u30!
Collectieve sluiting van 27-31/12 (1e week)

Maandag

18/04/2022

Vrijdag

20/05/2022 AVOND

Paasmaandag
Teamdag (’s morgens wel gewone openingsuren)

Donderdag
Vrijdag

26/05/2022
27/05/2022

Hemelvaart
Brugdag

Maandag

06/06/2022

Pinkstermaandag

Zomervakantie
Maandag
Donderdag
Maandag
woensdag

Collectieve sluiting van 25/07/22 t.e.m. 05/08/22
11/07/2022
Vlaamse feestdag
21/07/2022
Nationale feestdag
15/08/2022
OLV Hemelvaart
31/08/2022
Opvang gesloten owv opruimdag

