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Beste ouders, 
 
Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt, sinds kort is er een nieuw hek geplaatst , ook is er in 

 "Huize Clip" een geluidsignaal wanneer iemand het terrein betreedt via de ingang naast de 
 turnzaal, dit alles om een betere toegangsbeveiliging te creëren. Hieronder een oplijsting  

van de toepassingen en het gebruik van het hek. 
 

*De voorschoolse opvang; kleuters en lagere schoolkinderen.                                                   
 Dit gebeurt in 't Boelleke Kasteeldreef 63, tussen 07u.00. en 07u.30.                                           
Om 07u.30 worden de kinderen door een medewerkster naar een locatie op de kleuterschool gebracht. Tussen 
07u30 en 08u15 is de opvang voorzien op de kleuterschool ,om 08u15 worden de kinderen door een 
medewerkster naar de lagere school gebracht.  

De poort kan handmatig worden geopend aan de draaiknop 

*De naschoolse opvang  
kleuters en lagere schoolkinderen. 
Bij de start van de opvang verzamelen we de kinderen in de refter. Zowel voor de kleuters , als voor de lagere 
schoolkinderen na de studie. Opvang van 15u25 tot 18u. 
Afhankelijk van de groepsgrootte ,de verblijfsduur,de spelkeuze en de keuze van de begeleidsters zal er gebruik 
gemaakt worden van de verschillende ruimten. 
Het afhalen van de kinderen gebeurt langs de oranje poort van de kasteeldreef nr 22.  
Het afhalen van de kindjes in "Huize Clip"is steeds via de ingang naast de turnzaal ook al zijn de kinderen in 
de speeltuin. 

De poort kan handmatig worden geopend aan de draaiknop van 15u30 tot 16u30 
Van 16u30 tot 18u moet u bellen of kan je via de code toegang hebben. 
 
*Woensdagnamiddag 

Opvang enkel voor Kleuters met uitzondering van broers en zussen uit de lagere school max tot 16u.kleuters tot 
18u. 
Bij de start van de opvang verzamelen we de kinderen in de refter, 
Daarna worden de kinderen opgevangen in “Huize Clip”waar ze tot 16u opgevangen worden en daarna 
vertrekken naar ’t Boelleke, Kasteeldreef 63. Voor buiten spel,fietsen en andere kan er gebruik gemaakt 
worden van turnzaal, speelplaats en speeltuin 
Het afhalen van de kinderen gebeurt langs de oranje poort van de kasteeldreef nr 22. 
Het afhalen van de kindjes in "Huize Clip"is steeds via de ingang naast de turnzaal ook al zijn de kinderen in 
de speeltuin. 

Van 12u15 tot 16u moet u bellen of kan je via de code toegang hebben. 
 
*Vakantieopvang en schoolvrije dagen Kleuters 
Van 7u tot 8 u gebeurt de opvang  in 't Boelleke Kasteeldreef 63. 
De kinderen worden opgevangen in “Huize Clip”van 8 tot 18u. Voor buiten spel (in afspraak met 
begeleidster)kan er gebruik gemaakt worden van turnzaal, speelplaats en speeltuin. Het afhalen van de 
kinderen gebeurt langs de oranje poort van de kasteeldreef nr 22. 
Het afhalen van de kindjes in "Huize Clip"is steeds via de ingang naast de turnzaal ook al zijn de kinderen in 
de speeltuin. 

Van 8u tot 18u moet u bellen of kan je via de code toegang hebben. 

Voor vragen kan je steeds terecht bij de begeleiders of op onderstaande nummers. 
Vanaf 18 mei gaan we hiermee van start! 

’t Boellekesteam. 


