
oQrtlulshouE

--x
:4

-4-
:È
-

-;(

aan de Nete
02 december 2OL9

Onze referentie: KJ/20L905750
Uw referentie:

Contactpersoon:
Jan Kindermans
nË: 015/22.94,83
ê,; AÉ/22.40.1,4
E: Jan.Kindermans@hulshout.be

Betreft : I nschrijvingen bu itenschoolse opva ng - Kerstva ka ntie

De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de kerstvakantíe vinden plaats in
het OCMW-gebouw (eerste verdieping), Grote Baan 264, tussen maandag 16 december om 9 uur en
vrijdag 20 december 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/welziin/kinderopvans/semeenteliik-initiatief-voor-buitenschoolse-kinderoovang-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.
lnschrijvingen vanaf de tweede tot de laatste inschrijvingsdag worden onmiddellijk bevestigd, voor
zoveelals rlogelijk.

Aanvragen die vóór de inschriivingsperiode toekomen worden pas op de laatste inschriivingsdag. na

12 uur andeld.

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.

openingsuren administratief centrum OCMW:
- maandag
- dinsdag t.e.m. vrijdag

9u00- 12u00 | 18u00-20u00
9u00 - 12u00

Met dank voor uw medewerking,

de algemeen directeur, burgemeester,

Anita Van den Eynde Geert Daems

GroteBaan264,2235 Hulshout o Te|.0157501 00 . Fax0157501 99
Bank BE17 0910 0086 2521 -BlC: GKCCBEBB . Erkenning schuldbemiddeling:14AF/74/01O13

Beste,



VOORI NSCH RIJVI NG KERSTVAKANTI E

(formulier in te dienen tussen maandag 16 december om 9 uur en vrijdag 20 december om 12 uur)

Naam kind

Naam ouder

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

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

bevestiging door het gemeentebestuur.

handtekening ouder
+ datum

handtekening begeleider
+ datum

VAN TOT

Er is alleen opvang
in locatie WESTMEERBEEK

maandag 23/I2/'t9 u u

De opvang is gesloten
van24lL2l2019 tot en met Lltlz0z0

donderdag 2/L/'zO ................ u u

vrijdag 3/L/'20 u


