
NASCHOOLSE KINDEROPVANG TUSSEN 16 EN 17U. 

 

KLEUTERS (NIEUW!) 

Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag worden de kleuters die om 15.45u. niet afgehaald zijn, 
naar de locatie van Stekelbees (Pastorie - Pastoriestraat) gebracht. De kinderen mogen niet uit de rij 
gehaald worden. Vanaf 16u. kan u uw kind ophalen bij Stekelbees. 

Op woensdagmiddag worden de kleuters om 12u. opgehaald door een Stekelbees-medewerker en 
samen met een juf naar Stekelbees gebracht. Vanaf 12.10u. kan u uw kind ophalen bij Stekelbees. De 
kinderen mogen niet uit de rij gehaald worden. 

 

LAGERE SCHOOL (NIEUW!) 

L1 en L2 

Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag worden de leerlingen van L1 en L2 die om 16u. niet 
afgehaald zijn, naar de locatie van Stekelbees (Pastorie - Pastoriestraat) gebracht. De kinderen 
mogen niet uit de rij gehaald worden. Vanaf 16u. kan u uw kind ophalen bij Stekelbees. 

L3, L4, L5 en L6 

De leerlingen van L3, L4, L5 en L6 die op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag naschoolse opvang 
nodig hebben blijven tot 17u. in de school (Blokje Blauw). De ouders kunnen dus tot 17u. hun kind op 
school afhalen. Kinderen mogen NIET zelfstandig naar huis gaan, enkel indien er een schriftelijke 
toestemming van de ouders wordt bezorgd aan de directeur. Indien geen toestemmingen moeten de 
kinderen altijd opgehaald worden door een volwassene. 

De kinderen die om 17u. niet afgehaald zijn, worden dan door de school naar de locatie van 
Stekelbees gebracht. De kinderen mogen niet uit de rij gehaald worden. Vanaf 17.05u. kan u uw kind 
ophalen bij Stekelbees (Pastorie - Pastoriestraat). 

Op woensdagmiddag worden de lagere schoolkinderen om 12.20u. naar Stekelbees gebracht. Er is 
geen opvang op school voorzien.  

Voor deze opvang rekent de school dezelfde tarieven aan als Stekelbees en ook de fiscale attesten 
worden tijdig door de school afgeleverd. 

Vanaf 1 september 2019 worden de ouderbijdragen van de buitenschoolse opvang aangepast. 
Hieronder vindt u alle nodige info.   

• Gewoon tarief  
o Voor- en naschoolse opvang  

 € 1,16 per begonnen half uur  
o Woensdagnamiddag  

 € 1,16 per begonnen half uur  
 € 7,33 voor een halve dag (van 3 uur tot 5 uur 59 minuten)  
 € 14,62 voor een hele dag (6 uur of meer)  

o Vakantiedagen en schoolvrije dagen  
 € 4,86 voor een derde dag (tot en met 2 uur 59 minuten)  
 € 7,33 voor een halve dag (van 3 uur tot 5 uur 59 minuten)  



 € 14,62 voor een hele dag (6 uur of meer)  
• Verminderd tarief  

o € 0,96 per begonnen half uur  
o € 3,65 voor een derde dag  
o € 5,50 voor een halve dag  
o € 10,97 voor een hele dag  

• Sociaal tarief  
o € 0,64 per begonnen half uur  
o € 2,43 voor een derde dag  
o € 3,67 voor een halve dag  
o € 7,31 voor een hele dag  

• Andere kosten  
Elk gezin betaalt per schooljaar een administratiebijdrage van €20. Heb je recht op sociaal 
tarief? Dan betaal je €10 per jaar. Deze bijdrage wordt aangerekend op de eerste factuur van 
het schooljaar.  

 

Nieuwe ingang 

• Stekelbees is vanaf september niet meer te bereiken via de Kerkblokstraat. Dit omwille van 
de werf voor de nieuwe school. 

• U dient dus altijd via de Pastoriestraat naar Stekelbees te gaan. 

  

Deze regeling geldt voor de naschoolse opvang op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond, 
en woensdagmiddag. Voor alle andere opvangmomenten (voorschools, schoolvrije dagen) geldt deze 
maatregel niet, maar kunt u contact opnemen bij de Landelijke Kinderopvang (Stekelbees). 

Stekelbees Wuustwezel 
Gasthuisdreef 6A 
2990 Wuustwezel 
Tel: (03) 669.91.65 
www.landelijkekinderopvang.be 

 

Inschrijven opvang lagere school L3, L4, L5 en L6 

Om alles vlot te laten verlopen, vragen we om het inschrijvingsformulier in te vullen via onze website 
www.blokje.be/invulformulieren (enkel voor de lagere school voor L3, L4, L5 en L6).  
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