Opvang (info Kinderkuren)
Voor en na school wordt er opvang georganiseerd vanuit KinderKuren. Tijdens deze opvang worden
ook regelmatig activiteiten georganiseerd in samenwerking met organisaties en vrijwilligers.

Wanneer is er opvang?
Dag
Ochtend
Avond
Maandag
Van 7u tot 8u25
Van 15u40 tot 18u30
Dinsdag
Van 7u tot 8u25
Van 15u40 tot 18u30
Woensdag
Van 7u tot 8u25
Van 12u30 tot 18u30
Donderdag
Van 7u tot 8u25
Van 15u40 tot 18u30
Vrijdag
Van 7u tot 8u25
Van 15u40 tot 18u30
Op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen wordt er ook altijd opvang voorzien van 7u
tot 18u30. Op zaterdag, zondag, feestdagen of tijdens schoolvakanties is er geen opvang.

Hoe inschrijven?
Inschrijven voor de opvang is niet nodig. Iedereen is welkom voor en na schooltijd. Wel moet je je
aanmelden op de online ouderzone van KinderKuren (https://kinderkuren.leuven.be/). Op deze
ouderzone kan je:





Extra info over jouw kind(eren) doorgeven (bv. allergieën, …)
Je kind(eren) inschrijven voor activiteiten van KinderKuren
Rekeningen bekijken
Fiscale attesten downloaden

Nadat je je kind(eren) bij onze school inschrijft, krijgt je automatisch toegang tot de online ouderzone
van Kinderkuren. Is het de eerste keer? Dan krijg je een activatiemail met aanmeldgegevens en
instructies om je dossier online aan te vullen.
Vul je de gegevens liever op papier in? Vraag een formulier in de opvang.

Hoe werkt de opvang?
Tijdens de ochtendopvang registreren we je kind vanaf aankomst tot het einduur van de opvang, 8u25.
Bij de avondopvang registreren we kinderen automatisch als ze bij de start van de opvang nog op
school zijn. De opvangtijd loopt totdat je je kind(eren) afmeldt. Spreek daarvoor een
opvangmedewerker aan als je ze ophaalt.

Activiteiten
KinderKuren organiseert ieder trimester leuke activiteiten in de opvang. De prijs voor deze activiteiten
is gelijk aan die van de opvang, dus zeker interessant om eens nieuwe dingen te proberen! Hiervoor
moet je apart inschrijven op de ouderzone. Dat kan via https://kinderkuren.leuven.be/
Heb je verdere vragen over de opvang? Meer info kan je vinden op
https://www.leuven.be/kinderkuren. Met vragen kan je ook altijd terecht bij de verantwoordelijke van
de opvang op Bleydenberg.
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