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Aan de ouders van kinderen 
verblijvend  in de 

buitenschoolse opvang 
tijdens de Kerstvakantie 

2022-2023 

 

Beste ouder, 
 

De kerstvakantie nadert met rasse schreden. Speelplezier voor de kinderen in een 
leuke en uitdagende omgeving met heel wat natuurlijke spelelementen staat dan 
voorop. Om onze opvang veilig, vlot en aangenaam te laten verlopen, zijn we 
gestart met de voorbereidingen. 

 

 

Opvanglocaties 
 

De volgende 3 opvanglocaties zijn ook voor de kerstvakantie 2022-2023 van 
toepassing.  

 
1. BKO De Biekorf 

Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in wijkschool ‘t Sonnis, LS 
Biekorf, KS  Klim-op en school Lillo’s Klavertje. 

 
2. BKO De Griffel 

Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in wijkschool De  Limbouw, 
School Park  van Genk, KS De Kleine kunstenaar en LS de Griffel. 

 
3. BKO De Kindcampus 

Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in school de Schakel, school ‘t 
Centrum, basisschool Lucerna, school Mozaïek, school Arkades, school Sprankel 
en KS De                         Kleine Reus en LS De Lakerberg. 
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Buitenschoolse kinderopvang kerstvakantie 2022-2023 
 

Hoe schrijf je voor de vakantieopvang in? 
 

Als bijlage vind je het reservatieformulier waarmee je je kind(eren) voor de kerstopvang kan 
inschrijven. Gezien het bewezen nut van vooraf inschrijven - voldoende inzet van 
kinderbegeleiders in functie van het aantal aanwezige kinderen en gerichte planning van 
spelactiviteiten - houden we vast aan een regeling waarbij vooraf inschrijven noodzakelijk is. 
Laattijdige inschrijvingen worden niet aanvaard. 

 

Enkel op basis van een doktersattest word je inschrijving geannuleerd. 
 

Wij hanteren deze regeling om alle ouders en kinderen de kans te geven een plaats voor 
kinderopvang te reserveren en als dusdanig een opvangaanvraag niet te moeten weigeren  voor 
kinderen die afwezig blijven op gereserveerde dagen. 
 
Je schrijft in voor één of meerdere dagen. 

 

Het inschrijvingsformulier voor deze volledige vakantieperiode bezorg je uiterlijk 
maandag 19 december 2022 om 18 uur aan één van de teamcoördinatoren. Dit kan enkel: 

• Door te mailen naar bkoinschrijvingen@houthalen-helchteren.be 
• Of via afgifte aan het loket in het KDV de Sijsjes. 

 

Wat vertel je aan je kind? 
 

Het wordt voor je kind een leuke en uitdagende kerstopvang op een prettige locatie, waarin 
het ongedwongen en met heel veel energie kan spelen. De leidsters staan klaar om je 
kind(eren) in elke opvanglocatie een leuke tijd te bezorgen. We hebben alvast een heel leuk 
activiteitenprogramma uitgewerkt en hopen je kind(eren) in één van de 3 opvanglocaties te 
mogen verwelkomen! 
 

Meer informatie? 
 

Je kan de teamcoördinatoren van de opvang bereiken op volgende telefoonnummers     
011 49 23 60 of 011 49 23 63. 

 

Namens jullie enthousiaste team van kinderbegeleiders, 

 
 

 
Sandra Meylaers 
Manager Kinderzorg 
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BIJLAGE 

 
 

 
 Reservatieformulier 
buitenschoolse  opvang 
Kerstvakantie 2022-2023 

 
 

 

Beste ouder, 
 

Tijdens de kerstvakantie, 2,3,4,5 en 6 januari, zijn kinderen tussen 2,5 en 12 jaar welkom in de 
buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door de  welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren. 

 
De opvang is geopend van 7 tot 18 uur en op aanvraag vanaf 6.30 tot 18.30 uur. 

Tijdens deze kerstvakantie organiseren wij opvang in de  3 gekende opvanglocaties op 
2,3,4,5 en 6 januari 2023. Dit is ook in overeenstemming  met de huidige context en 
richtlijnen betreffende  de coronapandemie. De 3 vakantie-opvanglocaties zijn De Biekorf, 
De Griffel en De     Kindcampus. 
 

Opvang reserveren = opvang betalen. 
 

Dit om te voorkomen dat er opvanggroepen 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. 
 

Inschrijvingsformulier 
 

Mijn kind (voornaam & familienaam):.................................................................................. 
 

Gaat naar kleuterschool / lagere school (schrap wat niet past): 
 

................................................................................................................. (Naam school). 
 

Schrijft in voor de kerstopvang in (keuze aanvinken): 
 

BKO De Biekorf 

Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in wijkschool ‘ t Sonnis, 
LS Biekorf, KS   Klim-op en school Lillo’s Klavertje. 

 

BKO De Griffel 

Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in wijkschool De  
Limbouw, School Park  van Genk, KS De Kleine kunstenaar en LS de Griffel. 

 
BKO De Kindcampus 

Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in school de Schakel, 
school ‘t Centrum, basisschool Lucerna, school Mozaïek, school Arkades, 
school Sprankel en KS  De Kleine Reus en LS De Lakerberg. 
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Reservatieformulier buitenschoolse kinderopvang kerstvakantie 2022-2023 
 

Volgende dagen komt mijn kind naar de kerstopvang: 
(Gelieve duidelijk de uren te vermelden) 
 

Dag Voormiddag Namiddag 

Maandag 2 januari van .............. tot ............... uur van .............. tot ...............uur 

Dinsdag 3 januari van .............. tot ............... uur van .............. tot ...............uur 

Woensdag 4 januari van .............. tot ............... uur van .............. tot ...............uur 

Donderdag 5 januari van .............. tot ............... uur van .............. tot ...............uur 

Vrijdag 6 januari van .............. tot ............... uur van .............. tot ...............uur 



 

Uiterste inschrijvingsdatum 
 

Dit inschrijvingsformulier bezorg je uiterlijk maandag 19 december 2022 om 18 uur 
aan  één van de teamcoördinatoren. Dit kan enkel: 

• door te mailen naar bkoinschrijvingen@houthalen-helchteren.be 
• Of via afgifte aan het loket in het KDV de Sijsjes. 

 

Nog vragen? 
 

Wend je tot de teamcoördinatoren van de opvang. Je kan hen bereiken op volgende             telefoonnummers 
011 49 23 60 of 011 49 23 63. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Reservatieformulier buitenschoolse kinderopvang kerstvakantie 2023

 

Ondertekening 
 

Door afgifte of e-mail van dit ingevuld reservatieformulier ga ik (voornaam & familienaam) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………........, 
 

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

 

Handtekening 
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Buitenschoolse kinderopvang De Biekorf 
 

 

 

 

BKO 
DE BIEKORF 
 

Voor wie? 
 

Uitsluitend voor de kinderen die naar 
school gaan in wijkschool ‘t Sonnis, 
LS Biekorf, KS Klim-op en    school 
Lillo’s Klavertje. 

 

Adres 
 

BKO De Biekorf 
Maastrichtsestraat 12 
3530 Houthalen-Helchteren 
 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

BKO 
DE GRIFFEL 
 

Voor wie? 
 

Uitsluitend voor de kinderen die naar 
school gaan in wijkschool De 
Limbouw, School Park van Genk, KS 
De Kleine kunstenaar en LS De    
Griffel. 

 

Adres 
 

BKO De Griffel 
Hortensiastraat 3 
3530 Houthalen-Helchteren 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Buitenschoolse kinderopvang De Griffel 



Buitenschoolse kinderopvang De Kindcampus 
 

 

  

 

BKO DE 
KINDCAMPUS 
 

Voor wie? 
 

Uitsluitend voor de kinderen die 
naar school gaan in school De 
Schakel, school ‘t Centrum, 
basisschool Lucerna, school 
Mozaïek, school Arkades, school 
Sprankel en KS De Kleine Reus en  
LS De Lakerberg. 

 

Adres 
 

BKO De Kindcampus 
Saviostraat 37 
3530 Houthalen-Helchteren 
 
 

 
 
 


