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Start schooljaar 2021-2022 
  

 

Sinds 1 augustus is het mogelijk om opvang te reserveren voor de periode september-oktober en 

de herfstvakantie. Vergeet niet om tijdig een plaatsje aan te vragen voor je kind in ’t Bommeltje. Dit 

kan via https://reserveren.samenferm.be en steeds tot donderdagmiddag, 12u, voor de week die volgt. 

Concreet kan je dus reserveren tot donderdag 26 augustus voor opvang op 1, 2 of 3 september. Voor 

de korte opvang op de scholen zelf hoeft u geen plaats te reserveren.  

 

Opvang annuleren kan via dezelfde website, ook tot donderdagmiddag, 12 uur, voor de komende week. 

Op die manier hebben wij steeds een recent overzicht van het aantal kinderen en kunnen we hierop 

onze personeelsbezetting afstemmen. Alvast bedankt om annulaties steeds tijdig en correct te melden! 

 

Ben je de opvang toch vergeten annuleren? Bel dan (uitzonderlijk) naar het nummer 0476/ 79 38 97. 

Voordat de begeleiding de kinderen gaat ophalen op school, luisteren zij steeds naar het 

antwoordapparaat. 

 
 

 

Vanaf 1 september halen we naast de boekentassen ook de QR-codes terug van onder het stof. 

Kinderen worden aan de hand van deze code in- en uitgescand in de opvang. Mogen we vragen om 

zeker en vast deze badge met code stevig aan de boekentas van je kind te bevestigen? Indien je 

nog geen codes hebt ontvangen, krijg je deze in de loop van september via de begeleiding in de opvang. 

Ben je de oude codes verloren? Geef ons dan een seintje zodat we u een nieuw set kunnen bezorgen. 

De kostprijs hiervan bedraagt  5 euro. 

 
 

 

In de bijlages bezorgen we jullie een overzicht van de inschrijvingsmomenten voor de naschoolse 

opvang.  

 

Graag geven we reeds door dat de opvang op vrijdag 12 november is gesloten. 

Inschrijvingen staan open  

QR-codes  

Belangrijke data  



 

 

 

 

 
Afgelopen zomer besloten Kelly-Anne en Yndra (’t Bommeltje) om voor een nieuwe uitdaging te gaan 

en fulltime te gaan werken bij de allerkleinsten. Ook juf Katrien (VBS De Pinte) en Jade (Zevergem) 

startten komend schooljaar op een nieuwe plek. Lydie & Liefe (Zevergem) genieten sinds eind juni van 

hun pensioen. Vanaf september verwelkomen we dus een hele hoop nieuwe gezichten. Hieronder 

stellen we hen graag even aan jullie voor. 

 

Sinds deze week vervoegt Talitha het team van ’t Bommeltje. Ze liep vorig 

schooljaar stage bij ons en kreeg de smaak te pakken. Talitha is een enthousiaste 

en actieve kinderbegeleidster. Je zal haar meestal in de tuin van de opvang 

vinden waar ze de voetbalmicrobe bij de kinderen aanmoedigt. Ook in haar vrije 

staat ze bijna elke avond van de week op het voetbalveld.  

 

Ook Catharina is voor velen waarschijnlijk geen onbekende. Ze komt na enkele 

jaren terug naar de VBS De Pinte. Catharina neemt de studie van de 3e graad op 

zich, maar maakt na het huiswerk graag nog tijd voor een spelletje kaart met de 

kinderen op een druilerige dag. Bij mooi weer trekt ze naar buiten en vind je ook haar 

meestal op het voetbalveld.  

 

Tot slot zullen ook vrijwilligsters Cassie & Laura ons team vervolledigen. Cassie start 

in september de opleiding tot kleuterjuf en wil tijdens haar studie graag reeds ervaring 

opdoen in het werkveld. Zij zal op onze verschillende locaties inspringen waar nodig. 

Cassie komt uit Amerika en kijkt er naar uit de Nederlandse versie van Simon says 

helemaal onder de knie te krijgen.  

 

Ook Laura heeft een hart voor kinderen en wil tijdens haar studie medisch secretariaat 

graag een fijne invullingen tijdens de lesvrije momenten. Ook zij springt in op onze 

verschillende locaties. Laura is een sociaal en rustig iemand die houdt van de natuur.  

 

Heb ook jij een hart voor kinderen of ken je zo iemand? Neem zeker even een kijkje tussen onze 

vacatures of deel binnen je netwerk. We zijn nog op zoek naar enkele vaste krachten, maar ook 

vrijwillig(st)ers zijn altijd welkom. Spring gerust even binnen op ons kantoor voor meer uitleg!  

Personeelsnieuws  



 

 

 

 

 

Afgelopen weken trokken de kinderen samen met circusdirecteur Meneer De Leeuw de hele wereld 

rond op zoek naar nieuwe artiesten voor zijn circus. In elk continent beleefden ze reeds zotte avonturen 

en leerden ze nieuwe vrienden kennen. Volgende week reizen we verder naar Azië op zoek naar 

Baboesjka.  

 

Als ouder willen we jullie graag laten meegenieten van onze tocht. Daarom organiseren we op dinsdag 

31 augustus 2021 een toonmoment in de opvang met een drankje en hapjes van over de hele wereld.  

Iedereen is welkom vanaf 15u30 in ’t Bommeltje, Bommelstraat 33, De Pinte. Om 16u start de 

circusvoorstelling van de kinderen met dansjes, toneeltjes, …  We ronden de voorstelling af tegen 

18u00, maar blijven uiteraard open tot 19u00. 

 

Tot dan?! 

 

Zomerse groeten 

 

Team Ferm Kinderopvang De Pinte  

 

 

 

 

  

Terugblik & laatste dagen zomervakantie  


