Eventjes kennis maken ?
IBO Kakelbont staat in voor de buitenschoolse kinderopvang te Sint-Andries
met de volgende locaties: Koude-Keukenstraat 8b (AKK), Zandstraat 69 (AZS),
Noordveldstraat 31 (ANS) en Knotwilgenlaan 24 (AKL).
Ook in Sint-Michiels hebben we een locatie in de Oude Kerkstraat 23a (MOK)
en in de zomervakantie een extra locatie in Christus Koning,
Gerard Davidstraat 6 (PET).
De opvang vindt plaats in een huiselijk en kindvriendelijk ingerichte locatie.
Uw kinderen kunnen hun vrije tijd op een creatieve en pedagogisch
verantwoorde manier doorbrengen.
Op woensdagnamiddag, schoolvrije- en vakantiedagen kunnen uw kinderen
deelnemen aan een gericht en gevarieerd aanbod van activiteiten.
De medewerk(st)ers buitenschoolse opvang, zorgen voor de begeleiding van uw
kinderen.
Zij hebben een door Kind & Gezin erkende opleiding gevolgd en blijven
vormingen volgen.
Kinderen hebben bij ons een grote keuzevrijheid in spelmateriaal en kunnen met
vriendjes nieuwe spelimpulsen ontdekken!
Samen met de coördinator en stafmedewerker waarborgen ze een kwaliteitsvolle
opvang.
Voor wie ?
Voor alle kleuters en lagere school kinderen, waarvan hun ouders kwalitatieve
buitenschoolse opvang wensen.
Weetjes!
Gedurende het verblijf in de opvang en tijdens uitstapjes is uw kind verzekerd
voor lichamelijke ongevallen.
Voor vakanties en schoolvrije dagen werken wij met voorinschrijvingen
(ouderportaal ‘Tjek’).

Inschrijvingen op afspraak:

Openingsuren:

via telefoon op nummer
050/388 884

•

via mail
secretariaat@ibokakelbont.net

•
•

Tarieven:
•
•
•

•

voorschools: € 0,89 per
begonnen half uur (met een
maximum van 1 uur).
naschools: € 0,89 per
begonnen half uur € 1,10 voor
een gezond vieruurtje.
vakantie- en schoolvrije
dagen:
€ 7,30 voor een halve dag
(minder dan 6 uur).
€ 13,60 voor een hele dag
(meer dan 6 uur).
€ 4,80 voor een derde dag
(minder dan 3 uur).

•

•

voor- en naschools: van 07u00
tot begin schooltijd na schooltijd tot
19u00
woensdagmiddag: van 11u15 tot
19u00
vakantie: ENKEL in de locaties te
Sint-Andries: Koude-Keukenstraat
8b (AKK) en Noordveldstraat 31
(ANS).
ENKEL in de locatie te Sint-Michiels:
Oude Kerkstraat 23a (MOK).
in de zomervakantie is er ook een
extra opvanglocatie, in de Gerard
Davidstraat 6 te Christus Koning
(PET)
schoolvrije dagen: (van de Sint –
Lodewijksgroep) in de locaties te
AKK, MOK en ANS.
Voor de stedelijke basisscholen
Brugge is er opvang mogelijk in de
locatie MOK.

woensdagnamiddag: voordeligst tarief naargelang de duur-tijd in de
opvang. (tarief/half uur of tarief/schoolvrije dagen)
€ 3,30 voor een warme maaltijd, € 1,10 voor een gezond vieruurtje.
Er wordt 25% vermindering verleend op de totale ouderbijdrage, bij de
opvang door meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag.
De maandelijkse afrekening gebeurt d.m.v. facturen, bij voorkeur te betalen
via domiciliëring.
Fiscaal attest wordt uitgereikt.

Meer info ?
Tijdens de openingsuren (elke werkdag van 8u tot 12u) op het secretariaat:
Koude-Keukenstraat 8b, 8200 Sint-Andries
050/388.884 of op onze website: www.ibokakelbont.net
Jan Vansteelandt
Coördinator IBO Kakelbont
Koude-Keukenstraat 8b
8200 Sint-Andries
050/388.884
secretariaat@ibokakelbont.net

