
Gemeentelijke kinderopvang Gingelom 
  
Beste ouders, 
  
Met deze brief informeren we je over enkele aandachtspunten met betrekking tot de kinderopvang en de 
geldende coronamaatregelen. 
  
A. CORONARICHTLIJNEN 
- Ouders brengen en halen kinderen af op de afgesproken plaatsen buiten het schoolgebouw. 
- Bij het toekomen wassen de kinderen de handen. 
- Er wordt zo veel als mogelijk buiten gespeeld. Opvangruimtes worden maximaal verlucht. 
- Opvangbegeleiders dragen een mondmasker. 
  
- Zieke kinderen worden niet toegelaten in de opvang. 
- Worden kinderen tijdens de opvang ziek, dan dienen ouders ze zo snel mogelijk af te halen. 
  
B. OPVANGUREN PER LOCATIE 
  
De huidige opvanguren blijven per locatie behouden: 
  

Voor- en naschoolse opvang gemeente Gingelom 

Opvangplaats De Groeiboog De Kleurenboom De Regent 

Mielen Borlo Jeuk Mont Niel Ging 

Voorschools vanaf 7:00 7:30 7:00 7:00 7:30 7:00 

Naschools tot 18:00 17:30 18:00 18:00 17:30 18:00 
Woensdagnamiddag Tot 18:00 in Groeiboog te Jeuk 

  
C. OPVANG WOENSDAGNAMIDDAG 
Alle kinderen worden met de bus vanuit hun school naar de opvang te Jeuk (Houtstraat 117) gebracht 
tussen 12u20 en 13u30. 
  
De opvang op woensdagnamiddag is steeds bereikbaar op de GSM van Jeuk – 0471 57 45 69. 
De busbegeleider is bereikbaar op de GSM van Montenaken – 0471 57 43 62. 
  
  
D. OPVANG TIJDENS SCHOOLVAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
Tijdens de schoolvakanties wordt er dagelijks opvang voorzien van 7u tot 18u in GO! De Kleurenboom te 

Montenaken. 
Via www.gingelom.be/opvang-korte-vakanties dien je de kinderen tijdig in te schrijven zodat je zeker bent 

van een opvangplaats. 
  
Op feestdagen, brugdagen, tussen kerst & nieuwjaar en de laatste schooldag (naschools) wordt er geen 
opvang georganiseerd. 
Als bijlage een overzicht van de opvangdagen voor het schooljaar 2021-2022. 
  
De betaling gebeurt via de maandelijkse facturatie. 
  
Kinderen worden vanuit de vakantieopvang betrokken bij de gemeentelijke socio-culturele activiteiten. 
Deze activiteiten maken een wezenlijk deel van het opvangprogramma uit. 
  
E. REGISTRATIE EN TARIEVEN 
De opvang eindigt ’s ochtends 15 minuten voor de aanvang van de lessen en start ’s avonds 15 min. na het 

eindigen van de lessen. 
De normale opvangtarieven blijven gelden. 
  
De opvangbegeleiders registreren de opvangkinderen bij het toekomen in en vertrekken uit de 

kinderopvang. 
De kinderen dienen zich telkens aan te melden bij aankomst en vertrek uit de opvang. 

http://www.gingelom.be/opvang-korte-vakanties


  
Er wordt slechts 1 factuur per kind opgemaakt. Opsplitsen voor beide ouders is niet mogelijk.  
  
De administratieve diensten van GO! De Regent, Groeiboog en Kleurenboom staan in voor de opmaak 
van de facturen en de fiscale attesten. 
  
Op de website www.gingelom.be/opvang-korte-vakanties is alle nuttige informatie over de opvang in 

Gingelom na te lezen. 
  

Met vriendelijke groeten, 

  

  

 

Caroline Medard 
Jeugdconsulent Vrije Tijd 
t 011 88 04 98 
vrijetijd@gingelom.be 
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom 
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Datum Dag Opvangplaats

Herfstvakantie

01 + 02/11/2021 GEEN opvang

03 t.e.m. 05/11/2021 Montenaken

Kerstvakantie

27 t.e.m. 31/12/2021 GEEN opvang

03 t.e.m. 07/01/2022 Montenaken

Krokusvakantie

28/02 t.e.m. 04/03/2022 Montenaken

Paasvakantie

04 t.e.m. 15/04/2022 Montenaken

18/04/2022 GEEN opvang

26 + 27/05/2022 Feestdag GEEN opvang

06/06/2022 Feestdag GEEN opvang

30/06/2022

Laatste 

schooldag

GEEN opvang

(naschools)

Kinderopvang schooljaar 2021 - 2022


