Opvang
herfstvakantie

woensdag 4 november 2020
donderdag 5 november 2020

HERFSTOPVANG
WOENSDAG 4 EN DONDERDAG 5 NOVEMBER 2020

OPGELET!
Het aantal deelnemers is beperkt tot 45 (o.w.v. coronamaatregelen)!
De plaatsen worden ingevuld volgens volgorde van inschrijving.
Inschrijvingen met een werkgeversattest van BEIDE ouders krijgen voorrang.
Charleroyhoeve, Lierbaan 16 - 1850 Grimbergen
De ouders zorgen zelf voor vervoer!

WAAR?
WIE?

Kinderen van het kleuter- en lager onderwijs die in Grimbergen
wonen of naar school gaan.

UUR?

7.30u tot 18u
Begeleide activiteiten van 9u-12u en van 13.30u-16u

PRIJS?

€7 per kind/per dag
€6 per kind/per dag (éénoudergezinnen of groot gezin)
groot gezin = minstens 3 kinderen jonger dan 18 jaar

MEEBRENGEN?

10-uurtje, middagpicknick, drankjes en 4-uurtje

HOE INSCHRIJVEN?
Van 28 september t.e.m. 2 oktober 2020
Latere inschrijvingen worden niet meer aanvaard!
Inschrijvingsformulier afgeven op de gemeente Grimbergen
Dienst Vrije Tijd
Prinsenstraat 22 - 1850 Grimbergen
of mailen naar sandra.weyers@grimbergen.be - 02/260.12.69

HERFSTOPVANG

INSCHRIJVINGSFORMULIER
GEGEVENS KIND
Familienaam: ............................................................. Voornaam: ................................................................
Geboortedatum: ...................................................... Geslacht: M / V
School: ...................................................................
Bloedgroep: O- O+ A- A+ B- B+ AB- AB+
Jaar van laatste tetanusinenting: .............................
Zijn er zaken waar de animatoren rekening mee moeten houden bijv. allergieën, vlug moe,
astma, suikerziekte, huidaandoeningen, epilepsie, hartaandoeningen, ADHD, ... ?
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Behoort jouw kind tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? ja / nee
Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina:
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

Indien ja, is er toestemming van de arts/ouder om deel te nemen aan de activiteiten? ja / nee
Wanneer er snelle reactie nodig is, geef ik als ouders toestmming om rechtstreeks contact op
te nemen met de huisarts van mijn kind: ja / nee
Naam huisarts : ...................................................... Telefoonnummer: .......................................................

Herfstopvang 2020

€6,00/€7,00

04/11/2020
05/11/2020
TOTAAL
Door deze inschrijvingsfiche in te vullen verklaar je als ouder:
- jouw kind niet naar de opvang te brengen als het ziek is of ziek geweest is 3 dagen voorafgaand aan de start van
de opvang (COVID 19 of andere ziekte).
- dat er steeds iemand bereikbaar is tijdens de opvang die jouw kind kan ophalen bij ziekte (vermoeden van
COVID-19 of een andere ziekte) en het enkel opnieuw kan deelnemen aan de opvang mits voorleggen van een
doktersattest.
- het gemeentebestuur Grimbergen/dienst Vrije Tijd in te lichten als jouw kind een COVID-19 besmetting heeft en
de voorbije 2 dagen heeft deelgenomen aan de opvang.

Foto's van mijn kind mogen gebruikt worden voor promotie/doeleinden van het
gemeentebestuur? ja/nee
Ingevuld door ...........................................................

datum ..... /..... /2020 + handtekening

GEGEVENS GEZIN
Ouder 1 Naam: ....................................................... Voornaam: ...............................................................
Telefoonnummer/GSM: ..................................................................................................................
Ouder 2 Naam: ..................................................
Voornaam: ................................................................
Telefoonnummer/GSM: ..................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................
Telefoon/GSM (noodnummer): .......................................................................................................................
E-mail .....................................................................................................................................................................
Rekeningnummer: BE.........................................................................................................................................
Aantal kinderen ten laste: .................................................................................................................................
Naam + adres fiscaal attest: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Alleenstaande ouder: ja/nee
Groot gezin: ja/nee (minstens 3 kinderen jonger dan 18 jaar)

WERKGEVERSATTEST
BEIDE ouders laten dit invullen door de werkgever
(Alleenstaande ouders vullen 1 werkgeversattest in.)

Ondergetekende: ......................................................................................................................
verklaart dat: ...............................................................................................................................
dient te werken op
woensdag 4 november 2020
donderdag 5 november 2020
datum: ..... /..... /2020
Handtekening + stempel bedrijf

Ondergetekende: ......................................................................................................................
verklaart dat: ...............................................................................................................................
dient te werken op
woensdag 4 november 2020
donderdag 5 november 2020
datum: ..... /..... /2020
Handtekening + stempel bedrijf

