Asse, 2 september 2019
Badgesysteem opvang in de school
Beste ouder,
In GBS Relegem gebeurt de voor - en naschoolse opvang
door SPINIBO via een badgesysteem met
tijdsregistratie. Dit doen we omwille van administratieve
vereenvoudiging, correctheid van gegevens enz.
Kinderen die op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen of
tijdens vakanties al naar Spinibo Zellik of Asse zijn geweest, kunnen al over een
badge beschikken. Diezelfde badge kan gebruikt worden in GBS Relegem. Voor
kinderen die nog geen badge hebben, zal er gedurende de eerste schooldagen een
badge aangemaakt worden. Tot dat ogenblik, zal de toezichtster het start- en einduur
van de opvang nog gewoon noteren.
Richt u dus zeker tot de toezichtster wanneer uw kind nog geen badge heeft of zijn of
haar badge vergeten of verloren is, want indien er geen registratie van uw kind
teruggevonden wordt, noch in het systeem, noch op papier, dan wordt het
maximumbedrag gerekend. Dat betekent dat de openings- (7u) en/of sluittijd
(18.15u) van de opvang als begin- en/of einduur gebruikt wordt.
Mogen we vragen de badge steeds aan de boekentas of rugzak te hangen?
Tot slot willen we jullie vragen de badge aan de toezichtsters terug te bezorgen indien
je kind geen gebruik meer zal maken van de opvang. Bij verlies of beschadiging kan
er een nieuwe badge worden aangevraagd maar in dat geval zal er 4 euro op de
factuur worden aangerekend.
Voorschoolse opvang
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag te GBS Relegem
Van 7u tot 8u – 1 euro per begonnen half uur
Van 8u tot 8u30- gratis
Naschoolse opvang
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag te GBS Relegem
Van 15u tot 15u45 – gratis
Van 15u45 tot 18u15 – 1 euro per begonnen half uur
Woensdag
Van 12u05 tot 12u 45 – gratis te GBS Relegem
Nadien met gemeentebus naar Spinibo Zellik – Noorderlaan 6 – 1731 Zellik: opvang
van 12u45 tot 18u45 – 1 euro per begonnen half uur.
Indien jullie hier nog vragen rond hebben, mogen jullie steeds contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Dorien Capens

Verantwoordelijke Buitenschoolse Kinderopvang
02 532 03 09
spinibo@asse.be

