Inschrijving en betaling


Inschrijvingen voor 7u worden niet aanvaard!



Inschrijven kan via mail of bij de begeleiding.



Gelieve voor de inschrijving het inschrijvingsformulier gebruiken. Deze formulieren kun je
terugvinden in de e-mail zelf, op de website of in elke locatie van het IBO.



Wie ingeschreven is, ontvangt een factuur voor de maand juli die moet betaald worden vóór
26 juni 2020 en een factuur voor de maand augustus die moet betaald worden vóór 15 juli
2020. Na de betaling is de inschrijving definitief. Deze facturen worden enkel opgemaakt
voor de opvanguren in het IBO. De opvangmomenten op het speelplein worden achteraf
gefactureerd; daar hoeft dus niet meer cash betaald te worden.



Inschrijven kan enkel indien alle voorgaande facturen zijn betaald! Wanneer er op de dag van
inschrijving nog facturen, waarvan de vervaldatum is overschreden, onbetaald bleven, wordt
met de inschrijving geen rekening gehouden!



Voor de zomervakantie kunnen 2 wildcards per kind worden opgehaald. Daarmee kunnen 2
opvangdagen worden geannuleerd voor onverwachte activiteiten met terugbetaling van de
opvang. De ingevulde kaarten kunnen worden bezorgd aan de begeleiders. Een wildcard is
geldig voor één opvangdag, ongeacht de duur. Annuleren kan in dit geval tot 1 dag op
voorhand. Ook bij ziekte kan geannuleerd worden. Terugbetaling kan mits het voorleggen
van een doktersattest (voor ziekte van ouders of kind).

Maatregelen naar aanleiding van COVID-19


Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en ophalen van de kinderen.



Je schrijft je kind per week in voor één type activiteit. Je kind kan dus niet enkele dagen naar
het sportkamp en op andere dagen naar IBO/speelplein in dezelfde week. Per week kan je
wel wisselen van type activiteit.



Als je kind ziek is, of symptomen vertoont, hou je het thuis. Als er een besmetting wordt
vastgesteld binnen het gezien moet je de verantwoordelijke zo snel mogelijk verwittigen.



Als je kind op de opvang ziek wordt, haal je het zo snel mogelijk op.



Er gaan deze zomer geen uitstappen door.



Elk kind brengt zelf een tussendoortje mee in de voormiddag én in de namiddag.



Zonnecrème hoeven jullie niet te voorzien, dat is elke locatie aanwezig. Smeer je kind zeker
thuis al een eerste keer in.



Ouders komen niet binnen in de opvanglocatie, kinderen worden aan de deur afgegeven. Er
hoeft niet te worden afgetekend bij brengen en halen.

