“Het Sterretje”: wie zijn we?
Ons geëngageerde team bestaat uit 9 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren.
We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom, veilig en goed voelen in de opvang.
We willen dagelijks op een pedagogische, zorgzame en veilige manier opvang bieden, dit binnen een warm en kindvriendelijk kader.
We willen hierbij oog hebben voor de eigenheid en behoeften van elk kind.
We streven er dagelijks naar een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met elk kind en zijn/ haar ouders.

Wie kan in Het Sterretje terecht?
Kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar uit Bever en de omliggende gemeenten kunnen voor opvang in het Sterretje terecht.

Wanneer kunnen kinderen in Het Sterretje terecht?
Tijdens schooldagen:
Op woensdagen:
Tijdens vakanties en snipperdagen:

van 6u30 tot 8u30 en van 15u45 tot 18u30
van 6u30 tot 8u30 en van 11u55 tot 18u30
van 6u30 tot 18u30

Wat kost de opvang in “Het Sterretje”?
✓

Voor – en naschoolse opvang en op woensdagnamiddag:
- 0,90 euro per begonnen halfuur

✓

Opvang op schoolvrije dagen en tijdens vakanties:
- 3,80 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur
- 5,90 euro voor een verblijf tussen de 3 en de 6 uur
- 9,50 euro voor een verblijf van meer dan 6 uur

✓ Bij de opvang van meerdere kinderen uit éénzelfde gezin op éénzelfde opvangdag, is er een prijsvermindering van 25 % op de totale ouderbijdrage.
✓ Voor extra activiteiten met de kinderen, zoals uitstapjes, vraagt het Sterretje een deelname in de kosten aan de ouders.
✓ Voor kinderen tot 12 jaar krijgt men een fiscaal attest na betaling van de facturen.

Hoe kan ik mijn kind voor het eerst inschrijven in “Het Sterretje”?
Alvorens ouders van de opvang gebruik kunnen maken, dient er een inschrijvingsdossier opgemaakt te worden.
We vragen om een afspraak te plannen met één van de coördinatoren om dit te regelen. U kan hen bereiken op het nummer
054 58 89 75
Tijdens dit kennismakingsmoment stelt de coördinator de werking van het Sterretje uitgebreid aan u voor.
U en uw kind(eren) krijgen op dat moment tevens een rondleiding in de opvang.

Hoe kan ik voor mijn kind opvangdagen voor een vakantie reserveren?
U kan de gewenste opvangdagen reserveren:
→ via het bijgevoegde reservatieformulier
→ via mail: sterretje01@skynet.be
→ persoonlijk in het Sterretje: plaats 60, 1547 Bever
→ telefonisch 054/58 89 75
U kan, op uw vraag, een schriftelijke bevestiging van uw reservatie in het Sterretje bekomen.
Teneinde een goede en veilige werking te kunnen verzekeren, houden we ons het recht voor om op het moment dat de volledige opvangcapaciteit gereserveerd is, opvang
te weigeren aan kinderen die niet vooraf reserveerden.
VOORSCHOTBETALINGEN BIJ DE RESERVATIE
→ het Sterretje rekent per kind een voorschot aan van 5 euro voor de reservatie van een opvangdag (ongeacht de aanwezigheidsduur die dag)
→ via overschrijving op het rekeningnummer BE18 0910 2243 9765 !!!OPGELET: nieuw rekeningnummer voor reservaties!!!
→ met als mededeling de naam van het/de kind(eren) waarvoor u reserveert
Indien de tijd tussen de reservatiedag en de gewenste opvangdag te kort is om het voorschot via overschrijving te betalen, kan u per uitzondering het voorschot cash betalen
in het Sterretje, voor de start van de opvang.
!!! Een reservatie wordt aangerekend vanaf het moment dat u deze reserveert. Enkel bij ziekte van uw kind, met doktersbriefje binnen de week na de ziektedag, zal de
reservatie niet aangerekend worden.

Vanaf wanneer kan ik reserveren voor een vakantie?
Kinderen wonend of schoolgaand in Bever kunnen inschrijven vanaf de 1ste werkdag na de voorbije vakantie.
Kinderen niet-wonend en niet-schoolgaand in Bever kunnen inschrijven vanaf 14 dagen na de voorbije vakantie.

Kan ik een gereserveerde opvangdag zonder kosten annuleren?
Elke reservatie zal aangerekend worden, ook bij annulatie (uitgezonderd bij ziekte van uw kind). Kosteloos annuleren kan alleen bij annulatie wegens ziekte van uw kind
en mits het voorleggen van een doktersattest van uw kind binnen de week na de ziektedag. Bij ziekte van het kind vragen we het Sterretje de dag zelf te verwittigen.

Enkele praktische afspraken
1- De kinderen brengen hun boterhammen mee voor ’s middags.
Drankje en een vieruurtje kunnen ze kopen aan 0,40 euro per consumptie.
Natuurlijk mogen zij drankjes en / of vieruurtje van thuis meebrengen.
2- Indien het weer het toelaat, spelen de kinderen buiten. Ze dragen dus best kledij die tegen een stootje kan.
3- Af en toe vergeten kinderen een kledingstuk in het Sterretje. Kleding naamtekenen maakt het voor ons een stuk eenvoudiger om de kledij aan de juiste eigenaar terug
te bezorgen.
4- In de voormiddag eten de kinderen hun tussendoortje om 9u30. De activiteiten starten vanaf 10u. In de namiddag starten de activiteiten om 14u00. De kinderen eten
hun tussendoortje om 15u00.

5- Vergeet niet tijdig te verwittigen wanneer kind(eren) afgehaald worden door een andere persoon! Afhalen gebeurt steeds in het SAS, omwille van de
corona maatregelen!
6- Wanneer kinderen na 18h30 afgehaald worden, rekent het Sterretje 6 € extra bij de factuur aan.

7- Gelieve bij goed weer zonnecrème mee te geven!
Contactgegevens
Het Sterretje Plaats 60 – 1547 Bever
Sterretje01@skynet.be
Tel: 054/588975
Indien u bijkomende informatie wenst, geven we u die graag. We danken u voor het vertrouwen dat u in het Sterretje stelt!
Isabelle Vanderputten en Kimberley Batselier
Myriam, Lydia, Peggy, Kathy, Anne-Lise, Saskia, Elke, Nathalie en Laura
Coördinatoren het Sterretje
De enthousiaste begeleidsters

Swingend de zomer in …
Maandag
28/06/2021

Dinsdag
29/06/2021

Woensdag
30/06/2021

Donderdag
01/07/2021

Vrijdag
02/07/2021

Kleuters

School

School

School

Klepperende
krokodillen

Rammelende shakers

Grote

Voormiddag

School

School

School

Spindrums

Rom bom bom … daar
komt de trom!

Kleuters

School

Grote

Namiddag

School

School

Experimenteren met
flessen en water

Stoelendans

Zoek-spelletjes

School

Stoelendans
Bowling met CD’s

Raad het instrument

Bizarre Boswereld
Maandag
05/07/2021

Dinsdag
06/07/2021

Woensdag
07/07/2021

Donderdag
08/07/2021

Vrijdag
09/07/2021

Grappige
plantenhouders

Bloemen en vlinders
knutselen

Kleuters

Voormiddag
Een gnoom rustend op
zijn boomstam

Unicorn vol kleur

Bos vol bomen

Grote

Rare boswezentjes
Magische bokalen

Schitter-knikkers

Kleurrijke
paddenstoelen

Draken ei

Namiddag
Kleuters

Volg de bloemetjes

Grote

Unicorn naamspel

Vertel-stenen

Experimenteren met
bloemen

Zoekspelletjes

De plantenhouders
worden gevuld

Welkom in het bizarre
bos

Er was eens …
mythische figuren

Verover je draak

Fun water-games

Foute Kerst
(Gelieve voor de grote kledij te voorzien die vuil mag worden)

Maandag
12/07/2021

Dinsdag
13/07/2021

Woensdag
14/07/2021

Donderdag
15/07/2021

Vrijdag
16/07/2021

Kleuters

Klein maar fijn: ski’s en
sleeën

Glinsterende sterren

Kerstlollies

Collage in kerstsfeer

Sneeuwmannen en
gezellige vlammetjes

Grote

Voormiddag

Een stukje hout, een
likje verf en aan de
slag

Versier de ster

Pyrografie

Verpak de geschenken

Kerstkaboutertjes

Kleuters

Train je brein

Kerst kermis

Kleurenspel

Bellenblazen

Spelen in de sneeuw

Grote

Namiddag

Teamwork brengt je
naar de top

Hindernissenparcours

In de roos!

Kleine balspelen

Pluk de kerstboom

Muzikaal intermezzo
Maandag
19/07/2021

Dinsdag
20/07/2021

Woensdag
21/07/2021

Donderdag
22/07/2021

Vrijdag
23/07/2021

Kleuters

1 2 3 test test … ja, de
micro werkt!

Gitaren in alle kleuren
van de regenboog

Nationale feestdag
GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

Grote

Voormiddag

Rustgevende
regenpijpen

Rammelstokjes

Nationale feestdag
GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

Nationale feestdag
GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

Nationale feestdag
GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

Grote

Kleuters

Namiddag

Gymnastiek op muziek Muzikale lotto en zang

Citroen - citroen

Instrumentenbingo

De Olympische Spelen
Maandag
26/07/2021

Dinsdag
27/07/2021

Woensdag
28/07/2021

Donderdag
29/07/2021

Vrijdag
30/07/2021

Kleuters

De Olympische ringen

Onze hand wordt de
Olympische vlam

Stokpaardjes
knutselen

Mijn favoriete sport
placemat

Medailles ontwerpen

Grote

Voormiddag

De Olympische ringen
Vlaggen van
deelnemende landen

De Olympische vlam

Olympisch standbeeld

Kleurencollage van
een sport naar keuze

Medailles of bekers
ontwerpen

Tikspelletjes

Turnen en bewegen
op muziek
Uitreiking medailles

Estafettespelen
Stokpaardenrace

Verschillende
balspelen
Uitreiking medailles

Namiddag
Kleuters

We gooien er op los

Grote

Stokpaardenrace

De sportieve kant op
met atletiek

Tafelspelletjes

Bootcamp
Meebrengen: voldoende
drinken en een lang broek
Vertrek om 13u – terug om 17u

Prik- en gooispelletjes

Zand & Zee
Maandag
02/08/2021

Dinsdag
03/08/2021

Woensdag
04/08/2021

Donderdag
05/08/2021

Vrijdag
06/08/2021

Een geluksbandje
recht uit de zee

Een bokaaltje uit zee

Macrame

Een betoverde bokaal

Kleuters

Plantenlabel in de
vorm van lekkere ijsjes

Een vishandpop
knutselen

Grote

Voormiddag

Creatief met klei en
schelpen

Een kunstwerk met
gekleurd zand

Een glinsterende
zeester

We maken onze eigen
geheime schatkaart

Namiddag
Kleuters

Zeepbellen blazen

Visspelletjes

Tekenen met zand

Alle visjes dansen in
het water

Grote

Vertelnamiddag

Ik ga op reis en ik
neem mee

Vlaggenroof

Pictionary

Estafettespelen

Wie ben ik?

Grote kunst voor kleine artiesten
Maandag
09/08/2021

Dinsdag
10/08/2021

Woensdag
11/08/2021

Donderdag
12/08/2021

Vrijdag
13/08/2021

Kleuters

Keith Haring
Kleurrijke mannetjes
komen tot leven

Spelen met
schaduwen

Een prachtige kader
creëren

Mondriaan
Kleuren in vakjes

Kandinsky
Kleurrijke kronkels

Grote

Voormiddag

Betonnen kippen
krijgen een kleurrijk
jasje

Pop-Art
Zelfportret in alle
kleuren van de
regenboog

Een portret met
onverwachte
materialen

3D schilderijen van
dieren

Gustavo Cruz
Van plastiek naar
artistiek

Kunst in de tuin

Rood, groen, geel of
blauw … zoveel kleur
maakt mij zo
WAUW!!!

Het museum komt tot
leven

Museummoord

Grote

Kleuters

Namiddag
Dobbelsteen,
dobbelsteen … we
Kleikaarten worden
Zoek- en gooispelletjes
gebruiken ons lichaam prachtige kunstwerken
van arm tot teen

Dansende lijnen

Theater in het donker

Picasso dobbelen

De feeërieke natuur
Maandag
16/08/2021

Dinsdag
17/08/2021

Woensdag
18/08/2021

Donderdag
19/08/2021

Vrijdag
20/08/2021

Kleuters

Dierendoosjes met
toverblaadjes

Gelukssteen met
magische krachten

Feeënlichtje

Piep!!Piep!!
Muisjes in de struiken

Met deze vleugels kan
je vliegen

Grote

Voormiddag

Toverboom

Trollenhuisje met trol

Geheimen bewaarder

Geurzakje met
magische krachten

Magische figuren

Doe-spelletjes

Schimmenspel

Kleuters

Namiddag

Dieren spelletjes

Op zoek naar de
lichtjes in het donker

Trollen en feeën

Grote

De magische bloemen
Betoverde stenen

Trollen, feeën en
magiërs

Dierenpret

Boeboeks-spelletjes

Ik ga op reis en ik neem mee…
Maandag
23/08/2021

Dinsdag
24/08/2021

Woensdag
25/08/2021

Donderdag
26/08/2021

Vrijdag
27/08/2021

Ochtendgymnastiek

Een bandana
bestempelen

Kleuters

Voormiddag

GESLOTEN

We versieren onze
eigen reiskoffer

Experimenteren met
gekleurd water

Grote

Tie dye
GESLOTEN

Een reiskoffer of een
paspoort maken

Witte T-Shirt meebrengen!!!

Kampen bouwen

Een
reuzenbellenblazer
ontwerpen

Kleuters

Namiddag

GESLOTEN

Fotosessie in
aangepaste outfit

waterspelletjes

Tekenen met
scheerschuim

Wasserette

Vuile was estafette

Reuzenbellen blazen

Grote

Chillen in het kamp
GESLOTEN

Dans

En ook al dansend de zomer weer uit!
Maandag
30/08/2021

Dinsdag
31/08/2021

Woensdag
01/09/2021

Donderdag
02/09/2021

Vrijdag
03/09/2021

Castagnetten

School

School

Glas + water = muziek

School

School

Glow-in-the-dark
PARTY

School

School

Feesten met DJ Elke

School

School

Kleuters

Voormiddag
Een verrekijker
knutselen

Grote

Dropping
Picknick en voldoende
drinken meegeven +
wandelschoenen voorzien
Vertrek om 9u

Grote

Kleuters

Namiddag

Vertelnamiddag

Dropping
!opgelet: de kinderen
kunnen pas vanaf 15u
afgehaald worden!

RESERVATIESTROOK – GROTE VAKANTIE 2021
Naam + Leeftijd van het kind:
1e………………………………………………………………leeftijd = …………jaar
2e………………………………………………………………leeftijd = …………jaar
3e………………………………………………………………leeftijd = …………jaar
Het Sterretje rekent per reservatie van een opvangdag (telefonisch, per fax, in het Sterretje,of per mail) per kind/dag
een voorschot van 5 euro, te betalen via overschrijving op het nummer BE18 0910 2243 9765, met als mededeling de
naam van het kind waarvoor u reserveert.
Elke reservatie zal aangerekend worden, ook bij annulatie, uitgezonderd bij ziekte van uw kind en mits het voorleggen
van een doktersattest van uw kind binnen de week. Bij ziekte van uw kind vragen we ons de dag zelf te verwittigen.
Gelieve voor elk kind de gewenste te reserveren dagen aan te duiden met een X.
Datum

Kinderen

Voorschot

Tot.

Datum

Kinderen

Voorschot

Tot.

Maandag 26 juli 2021

X5€

…. €

Dinsdag 27 juli 2021

X5€

…. €

Woensdag 28 juli 2021

X5€

…. €

Donderdag 29 juli 2021

X5€

…. €

Vrijdag 30 juli 2021

X5€

…. €

Maandag 2 augustus 2021

X5€

…. €

Dinsdag 3 augustus 2021
Woensdag 4 augustus 2021

X5€
X5€

…. €
…. €

X5€
X5€

…. €
…. €

Week 5
TOTAAL VOORSCHOTTEN =
…………………………………….€

Week 1

Week 6

X5€
X5€

…. €
…. €

Donderdag 5 augustus 2021
Vrijdag 6 augustus 2021

Maandag 5 juli 2021

X5€

…. €

Maandag 9 augustus 2021

X5€

……€

Dinsdag 6 juli 2021

X5€

…. €

Dinsdag 10 augustus 2021

X5€

……€

Woensdag 7 juli 2021
Donderdag 8 juli 2021

X5€
X5€

…. €
…. €

Woensdag 11 augustus 2021

X5€

…….€

Donderdag 12 augustus 2021

X5€

…….€

X5€

…. €

Vrijdag 13 augustus 2021

X5€

…….€

Donderdag 1 juli 2021
Vrijdag 2 juli 2021
Week 2

Vrijdag 9 juli 2021

Week 7

Week 3

Week 8

Maandag 12 juli 2021

X5€

…. €

Maandag 16 augustus 2021

X5€

…. €

Dinsdag 13 juli 2021
Woensdag 14 juli 2021

X5€
X5€

…. €
…. €

Dinsdag 17 augustus 2021
Woensdag 18 augustus 2021

X5€
X5€

…. €
…. €

Donderdag 15 juli 2021
Vrijdag 16 juli 2021

X5€
X5€

…. €
…. €

Donderdag 19 augustus 2021
Vrijdag 20 augustus 2021

X5€
X5€

…. €
…. €

Week 4
Maandag 19 juli 2021

Week 9
X5€

Dinsdag 20 juli 2021
Woensdag 21 juli 2021

X5€
GESLOTEN

Donderdag 22 juli 2021
Vrijdag 23 juli 2021

GESLOTEN
GESLOTEN

…. €

Maandag 23 augustus 2021

…. €

Dinsdag 24 augustus 2021
Woensdag 25 augustus 2021

X5€
X5€

…. €
…. €

Donderdag 26 augustus 2021
Vrijdag 27 augustus 2021

X5€
X5€

…. €
…. €

Maandag 30 augustus 202

X5€

……€

Dinsdag 31 augustus 2021

X5€

….. €

GESLOTEN

Week 10

Belangrijke info met betrekking tot uw kind, waar we deze vakantie best extra rekening mee houden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail: ……………………………………………………………………………Telefoonnummer: …………….....................
Kopie reservatieformulier meegegeven: ⃝ ja

⃝ nee

Datum: ……………………………………………………………………………Handtekening: …………………………………

