EIERNEST en de contacten

vakantieopvang

EIERNEST
Waregemsesteenweg 22
9770 Kruishoutem
Gsm 0498 29 27 06
eiernest@vdkomma.be

www.vdkomma.be

EIERNEST en Komma vzw
EIERNEST maakt deel uit van Komma vzw
Hoofdzetel : Hendrik I lei 17 - 1800 Vilvoorde
Administratief centrum : Koningin Astridlaan 12 - 2800 Mechelen
telefoon 015 71 50 55 - www.vdkomma.be
Ondernemingsnummer: 0477-558-120

in je buurt
EIERNEST - WAREGEMSESTEENWEG 22 - 9770 KRUISHOUTEM

EIERNEST

EIERNEST en de inschrijving

 is open tijdens de schoolvakanties
 wij voorzien opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar, die in

Op voorhand inschrijven en betalen is absoluut noodzakelijk.
De plaatsen zijn beperkt, er kunnen maximaal 40 kinderen per dag
deelnemen.

Kruishoutem wonen of er naar school gaan
 kinderen tussen 2,5 jaar en 4 jaar krijgen voorrang

(de kleinsten moeten zindelijk zijn)

EIERNEST en de werking
Plezier maken staat tijdens onze vakantieopvang voorop!
Kliederen in de knutselhoek, brandweerman worden in de
fantasiehoek, ravotten op de speelplaats, avontuurlijk spelen met de
begeleiding…. het kan allemaal. We zorgen voor een leuk aanbod
met afwisselend vrij spel en een heleboel activiteiten, aangepast aan
de leeftijd. ’s Middags eten we samen onze meegebrachte
boterhammen op. Rond 10.00 uur en 15.30 uur voorzien we een
hapje en een drankje.
We beschikken over een enthousiaste team, aangestuurd door onze
lokale verantwoordelijke, die de werking in goede banen leidt en
instaat voor de pedagogische ondersteuning van het team.

Inschrijvingsformulieren kunnen afgehaald worden op het
gemeentehuis bij de jeugdambtenaar of de ombudsdienst.
Ze kunnen ook gedownload worden via www.vdkomma.be en via
www.kruishoutem.be.
Ingevulde inschrijvingsformulieren mag je mailen naar
eiernest@vdkomma.be.

EIERNEST en de tarieven

Halve dag, maximum 5 uur: 5 euro
Hele dag, meer dan 5 uur: 10 euro
Vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin, dat tegelijkertijd aanwezig
is, voorzien we een korting van 20% op de totale factuur.

EIERNEST en de openingsuren
Elke opvangdag van 7.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s avonds.
Openingsdagen:
 herfstvakantie
 kerstvakantie
 krokusvakantie
 paasvakantie
 zomervakantie

EIERNEST en de betaling
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving samen met het te
betalen bedrag. Dit bedrag schrijft u over binnen de 14 dagen.
Pas na deze betaling is uw inschrijving definitief.
Indien wij geen betaling ontvangen binnen de 14 dagen wordt de
inschrijving geannuleerd.

