
 25 september 2019 
 
Onze referentie: KJ/201904573  
Uw referentie:    
    
Contactpersoon:    
Jan Kindermans 
: 015/22.94.83 
: 015/22.40.14 
: Jan.Kindermans@hulshout.be 

 
Betreft: inschrijvingen buitenschoolse opvang - herfstvakantie 

 
Beste, 
 
De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de herfstvakantie vinden plaats 
in het OCMW (eerste verdieping), Grote Baan 264 , vanaf maandag 21 oktober om 9 uur tot vrijdag 
25 oktober om 12 uur. Reglementair inschrijven is mogelijk door afgifte van het ingevulde 
inschrijvingsformulier hieronder, tijdens de vermelde inschrijvingsperiode, eventueel door iemand 
anders indien u verhinderd bent. De handtekening van een ouder is wel vereist. U mag het formulier 
ook toezenden per e-mail naar kinderopvang@hulshout.be. U vindt het formulier online op 
www.hulshout.be/nl/welzijn/kinderopvang/gemeentelijk-initiatief-voor-buitenschoolse-kinderopvang-ibo 
Met een ter plaatse afgegeven inschrijvingsformulier heeft u voorrang op een e-mail die gelijktijdig 
toekomt.  
 
Kinderen jonger dan 6 jaar hebben voorrang indien ze op de eerste inschrijvingsdag worden 
ingeschreven. De inschrijvingen van de eerste inschrijvingsdag worden de dag nadien bevestigd. 
Inschrijvingen vanaf de tweede tot de laatste inschrijvingsdag worden onmiddellijk bevestigd, voor 
zoveel als mogelijk. 
 
Aanvragen die vóór de inschrijvingsperiode toekomen worden pas op de laatste inschrijvingsdag, na 
12 uur afgehandeld. 
 
OPGELET !! Bij te laat inschrijven of afmelden (annuleren) wordt 2,5 EUR aangerekend per dag en per 
kind, behoudens in de gevallen voorzien in het huishoudelijk reglement.  
 
 
 
 
 
 
  
 
Met dank voor uw medewerking, 
 
Hoogachtend, 
de algemeen directeur, de burgemeester, 
 
 
 
Anita Van den Eynde Geert Daems 

  

openingsuren van het OCMW: 
- maandag : 9u00 - 12u00  |  18u00 - 20u00 
- dinsdag : 9u00 - 12u00 
- woensdag : 9u00 - 12u00 
- donderdag : 9u00 - 12u00 
- vrijdag : 9u00 - 12u00   
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https://www.hulshout.be/nl/welzijn/kinderopvang/gemeentelijk-initiatief-voor-buitenschoolse-kinderopvang-ibo


volgnr: .............  

 
 
 

Kinderclub Dolfijn 

AANVRAAG INSCHRIJVING HERFSTVAKANTIE 2019 
 

Naam kind : ............................................................................................................. 
 
Naam ouder : ............................................................................................................. 
 
 
 
 
 

De ouder verzoekt het kind in te schrijven op volgende dagen en uren: 
 

 VAN TOT 

De kinderen worden opgevangen in locatie  

WESTMEERBEEK 
(De andere locaties zijn gesloten) 

maandag 28/10/’19 ................ u ................ u 

dinsdag 29/10/'19 ................ u ................ u 

woensdag 30/10/’19 ................ u ................ u 

donderdag 31/10/’19 ................ u ................ u 

   

 
De inschrijving geldt onder het voorbehoud dat er plaats beschikbaar is en wordt pas definitief na 

bevestiging door het lokaal bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

handtekening ouder        handtekening namens IBO 
 + datum        + datum 

........................................      ......................................... 

........................................      ......................................... 
 


