
R E S E R V A T I E F O R M U L I E R  B U I T E N S C H O O L S E  O P V A N G   

Z O M E R V A K A N T I E  2 0 2 1  

 

Beste ouders, 

Tijdens de zomervakantie, vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2021, zijn kinderen  

tussen 3 en 12 jaar welkom in de buitenschoolse kinderopvang van Houthalen-Helchteren.  

De opvang is geopend van 7 tot 18 uur en op aanvraag vanaf 6u30 tot 18u30. 

 

Opvang reserveren = opvang betalen.  

Dit om te voorkomen dat er contactbubbels worden samengesteld met ingeschreven kinderen 

die wegblijven uit de opvang. 

Enkel met een doktersattest hoeft men niet te betalen voor afwezigheid op een gereserveerde 

dag. 

 

NAAM en VOORNAAM KIND:  ………………………………………………………………………………………………     

gaat naar kleuterschool            ……………………………………………………………………………………………….   

gaat naar lagere school            ………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                              

schrijft in voor de zomeropvang in:   

o BKO Biekorf  

▪ Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in het wijkschool Sonnis, LS  

Biekorf, KS Klim-op en  VBS Lillo 

o BKO Centrum 

▪ Uitsluitend  voor de kinderen die naar school gaan in school de Schakel,  

school ‘t Centrum, basisschool Lucerna  en school Sprankel (Meulenberg) 

o BKO De Lakerberg 

▪ Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in KS de Kleine Reus en LS de 

Lakerberg 

o BKO de Griffel 

▪ Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in wijkschool Limbouw, School Park 

van Genk, KS De Kleine kunstenaar en LS de Griffel 

 

(° gelieve aan te kruisen) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor volgende dagen ( gelieve duidelijk ook de uren te vermelden aub): 

 

Maandag 16 augustus 2021 0 voormiddag  van ……u tot .… u 0 namiddag van …..u tot …...u 

Dinsdag 17 augustus 2021 0 voormiddag  van ……u tot .… u 0 namiddag van …..u tot …...u 

Woensdag 18 augustus 20210 voormiddag  van ……u tot .… u 0 namiddag van …..u tot …...u 

Donderdag 19 augustus 20210 voormiddag van ……u tot .….u 0 namiddag van …..u tot …...u 

Vrijdag 20 augustus 2021 0 voormiddag  van ……u tot .…. u  0 namiddag van …..u tot …...u 

 

Maandag 23 augustus 2021 0 voormiddag  van ……u tot .….u 0 namiddag van …..u tot …...u 

Dinsdag 24 augustus 2021 0 voormiddag  van ……u tot .….u 0 namiddag van …..u tot …...u 

Woensdag 25 augustus 20210 voormiddag  van ……u tot .….u 0 namiddag van …..u tot …...u 

Donderdag 26 augustus 20210 voormiddag van ……u tot .….u 0 namiddag van …..u tot …...u 

Vrijdag 27 augustus 2021 0 voormiddag  van ……u tot .…. u 0 namiddag van …..u tot …...u 

 

Maandag 30 augustus 2021  0 voormiddag  van ……u tot .….u 0 namiddag van …..u tot …...u 

Dinsdag 31 augustus 2021 0 voormiddag  van ……u tot .….u 0 namiddag van …..u tot …...u 

 

Het inschrijvingsformulier bezorg je, uiterlijk 6 augustus 2021, aan één van de coördinatoren. Dit 
kan enkel: 

• Via mail aan bkoinschrijvingenzomer2021@houthalen-helchteren.be 

• Via afgifte aan het onthaal van het kinderdagverblijf de Sijsjes  
tussen 9 en 12 uur op 6 augustus 2021. 

 
Voor vragen of verdere info kan u mailen of bellen naar 0493/31 15 78 (Patricia Vincken) of 
0493/24 04 17(Sophie Neyt). 

Door afgifte of e-mail van dit ingevuld reservatieformulier gaat  

 

dhr./ mevr. ……………………………………………………………………………………………………………………., 

 

ouder van vernoemd(e) kind(eren), akkoord met de reservering en de facturatie van de opgegeven 

dagen. 

 

 


