
 

 

Binnenkort start de zomeropvang bij IBO Kakelbont. 

In deze nieuwsbrief enkele nuttige tips en weetjes over deze zomer. 

  De thema’s  

 Onze enthousiaste begeleiders kozen leuke thema’s en bereidden tientallen spelletjes   

         voor. Let wel op want er werden al apen, zeepaardjes, prinsesjes en een aardbei   

         gesignaleerd rond de opvang die mee willen spelen deze zomer! 

 De oudermuur 

Wat vindt u terug op de oudermuur? 

-het thema van de week 

-wat is de warme maaltijd van de dag? 

-het team en de jobstudenten 

-planning van de dag 

-leuke foto’s en knutselwerkjes 

IBO Kakelbont 

Nieuwsbrief: Zomer 



 

Joepie op uitstap!  

MOK: vrijdag 8/07/2022 

AKK: vrijdag 15/07/2022 

AZS: vrijdag 12/08/2022 

ANS: we zoeken iets extern op de locatie 

PET: vrijdag 19/08/2022 

De uitstaplocaties zijn voorlopig nog een verrassing! 

Breng uw kind(eren) tijdig naar de opvang aub→ voor 8u45. 

Wij zijn terug op de locatie vanaf 17u30.  

Voorzien jullie een stevige rugzak die uw kind zelf kan dragen gevuld met een lunchpakket, 

water, een gezond tussendoortje en regenkledij. 

Doe je je kind(eren) aangepaste kledij aan afhankelijk van het weer en smeer je je kindje(s) 

al een 1ste maal in met zonnecrème?  

Opgelet! Enkel kinderen die in september starten in het 2e kleuter en ouder gaan op 

daguitstap. De allerkleinsten blijven op de locatie en krijgen een activiteit op maat. Wij 

voorzien voor hen ook geen warme maaltijd die dag! 

De Ouderactiviteit 

In augustus organiseren we een leuke ouderactiviteit. Meer informatie volgt… 

Voor PET gaat de ouderactiviteit door op vrijdag 26/08/2022 

Voor alle andere locaties (MOK, AKK, AZS, ANS) organiseren we dit op dinsdag 

30/08/2022 

 

Contactgegevens  

Wenst u een bijkomende reservatie te doen of een extra vieruurtje of warme maaltijd? 
Is uw kind ziek? 
 
Dit alles kan u -liefst - per mail melden (voor 8u45) aan: secretariaat@ibokakelbont.net of 
telefonisch melden via: 050/388 884 
 
Noodnummer voor overmachtsituaties buiten de openingsuren: 0476/049 633 
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