
april ma 17/04

mei ma 1/05 do 25/05 vrij 26/05

juni vrij 2/06 (naschools gesloten) ma 5/06

juli ma 10/07 di 11/07 vrij 21/07

aug di 15/08 do 31/08

collectieve 

sluiting
24/07/2017 tem 4/08/2017

SLUITINGSDAGEN 2017

INFOBRIEF STEKELBEES KORTENBERG  

 
Beste ouder(s), 
 
Jullie wensen gebruik te maken van onze opvang. Landelijke Kinderopvang heet jullie alvast van harte WELKOM! 
 

INSCHRIJVEN 

De algemene inschrijving omvat twee documenten 

 Een overeenkomst (1 per gezin) 

 Een inlichtingenfiche (1 per kind) 
Deze documenten kan je als volgt bekomen: 

 In elke opvanglocatie (tijdens de openingsuren) 

 Op het secretariaat van Stekelbees (op te vragen per mail of telefonisch) 

 Op www.landelijkekinderopvang.be (“zoek kinderopvang”/geef postcode 3070 in) 

 Via onze Infolijn 
 

OPENINGSUREN 

 

 
 

VAKANTIE-OPVANG & OPVANG OP SCHOOLVRIJE DAGEN 

Vakantie-opvang 

 Enkel voor kleuters 

 Dien je vooraf online (www.landelijkekinderopvang.be) te reserveren volgens de juiste inschrijfperiode (zie kalender) 

 Gaat door op twee locaties: De Regenboog (Kortenberg) en De Negensprong (Everberg) 
Opvang op schoolvrije dag 

 Voor alle kinderen van de betreffende school 

 Dien je vooraf online (www.landelijkekinderopvang.be) te reserveren volgens de juiste inschrijfperiode (zie kalender) 

 Gaat door op de locatie gekoppeld aan de school (vanaf 4 ingeschreven kinderen) 
 

KALENDER 

Bij de start van elk nieuw schooljaar maken wij een kalender op, waarop je onze sluitingsdagen terugvindt. 
Deze kalender vermeldt ook wanneer we opvang voorzien voor een schoolvrije dag en een schoolvakantie. Voor 
deze opvangmomenten dien je vooraf een plaatsje te reserveren.  
 
 
 
 
 
 

Everberg Regenboog Klimop Boemerang

0474/01.24.53

0473/78.99.37

voorschools 7u-8u15 7u-8u30 7u-8u35 7u-8u15

naschools 15u45-18u30 ● 15u55-18u30 ● 16u-18u30 ● 15u45-18u30 ●

woensdag 12u20-18u30 12u15-18u30 12u15-18u30 12u-13u30 *

schoolvrije dag 7u-18u30 7u-18u30 7u-18u30 7u-18u30

vakantiedagen 7u-18u30 7u-18u30

● lagere school sluit pas aan na de studie op school

* opvang na 13u30 gaat door in locatie Everberg (begeleiding brengt kinderen)

0486/85.28.32 0472/43.95.55 0471/81.68.92

http://www.landelijkekinderopvang.be/
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1/3de dag halve dag hele dag 

tem 2u59
van 3u tem 

5u59
vanaf 6u

voor- en naschools 0,98 €

woensdagnamiddag 0,98 € 7,00 € 14,00 €

schoolvrije dag/vakantie 4,65 € 7,00 € 14,00 €

verminderd 

tarief

gezinnen met meerdere 

kinderen die op een zelfde 

dag gebruik maken van de 

opvang 

0,73 € 3,49 € 5,25 € 10,50 €

sociaal 

tarief

kan aangevraagd worden 

bij de verantwoordelijke 

a.h.v. het aanslagbiljet of 

WIGW-kaart

0,49 € 2,33 € 3,50 € 7,00 €

gewoon 

tarief 

halve uren bedrag

Administratiebijdrage

aangerekend op uw eerste 

factuur (per schooljaar, 

per gezin)

20€ (bij sociaal tarief 

10€)

Te laat afhalen kind na sluitingsuur (18u30)
12,50€/kind/begonnen 

half uur
Te laat annuleren van 

gereserveerde opvang 

(vakantie/schoolvrije 

dag)

na donderdag 12 van de 

week voordien (zie 

kalender)

de helft van de 

gereserveerde periode 

wordt aangerekend

Niet annuleren van 

gereserveerde opvang 

(vakantie/schoolvrije 

dag)

niet verwittigen

de volledig 

gereserveerde periode 

wordt aangerekend

Andere kosten

 

 
 
 

TARIEVEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEER INFO 

 Secretariaat Stekelbees 
 

o Gemeentehuisstraat 11, Everberg  02/751.43.22 (9u-12u of na afspraak) 
o lkkortenberg@landelijkekinderopvang.be Voor contact met de verantwoordelijken 
o admibokortenberg@landelijkekinderopvag.be Voor administratieve vragen ivm facturatie en inschrijving 

 

 Infolijn Landelijke Kinderopvang   070/24.60.41 (9u-14u) 
 
 
 
 
 
 

woe 15/03 Regenboog do 9/03 12u

vrij 17/03 Negensprong, Boemerang do 9/03 12u

vrij 28/04 Klimop do 20/04 12u

week 1                                                                                3/04 tem 7/04 do 30/03 12u

week 2                                                                           10/04 tem 14/04 do 6/04 12u

week 1         3/07 tem 7/07 do 29/06 12u

week 2         12/07 tem 14/07 do 6/07 12u

week 3         17/07 tem 20/07 do 13/07 12u

week 4         7/08 tem 11/08 do 20/07 12u

week 5        14/08 tem 18/08 do 10/08 12u

week 6        21/08 tem 25/08 do 17/08 12u

week 7        28/08 tem 30/08 do 24/08 12u

einde reservatie

1ste inschrijfperiode 

ma 8/05 (max 20 

dagen/kind)                                                                                                                   

2de inschrijfperiode 

vrij 19/05 

(onbeperkt aantal)   

zomer

start reservatie

ma  9/01/2017

einde reservatie

ma 6/03           

start reservatie

OPVANG SCHOOLVRIJE DAGEN 2017

OPVANG VAKANTIEWERKING 2017

pasen

mailto:lkkortenberg@landelijkekinderopvang.be
mailto:admibokortenberg@landelijkekinderopvag.be

