
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opvangmoeders 

 

Veronique Op de Beeck 

Myriam Reynders 

Silvia Strinella 

 

 

 

 Welkom bij Myma’s Clubje !  

 

    Wij staan reeds op jullie te wachten vanaf 6.45 uur .  

Voor de vroege vogels is er dan nog tijd om een beetje te spelen, 

knorrende magen kunnen worden gestild en dan is het tijd om naar de 

klas te gaan. 

 

 Om 15.45 uur zijn we er dan weer met een lekker vieruurtje.  Als 

het mooi weer is gaan we nadien naar buiten.  Bij slecht weer spelen we 

binnen met poppen, lego, gezelschapsspelen enz.   Er kan ook altijd naar 

hartenlust geknutseld worden.  Voor wie wil is er natuurlijk tijd om lessen 

en huiswerk te maken. 

Myriam Goemans 

089/73 29 39 

Voor–  en naschoolse opvang 

 

Broederschool 

Schabartstraat 10 

Genk 

Tel.  school    089/35 24 81 

Gsm  opvang     0471/20 51 89 

 
Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij de 

verantwoordelijke voor de opvang binnen het 

schoolbestuur : 
 

Welkom bij 

Myma’s clubje 



 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische info 

   Uurregeling 

‘s Morgens   van   06.45 u. tot  08.30 u. 

‘s Avonds   van   15.45 u.  tot  18.00 u. 

‘s Woensdags van   12.00 u. tot  18.00 u. 

 

Prijzen 

- Eerste kind: € 0,80 per begonnen half uur. 

- Vanaf het tweede kind € 0,60 per begonnen half uur. 

- Ontbijt ’s morgens en boterhammen na school zijn in de prijs 

inbegrepen. 

- Een warme snack woensdagmiddag kost € 1,60. 

- Ouders zullen maandelijks een factuur ontvangen, deze kan 

per overschrijving betaald worden.  

- Per factuur wordt tevens een administratiekost van € 1,35 

aangerekend 

- De aanwezigheden worden in de opvang bijgehouden, de 

factuur wordt opgemaakt op het secretariaat van de 

scholengemeenschap ‘De Speling’, de overkoepelende 

organisatie van de 14 Genkse vrije basisscholen.  

 

Kinderen en kleuters staan tot 15.45 u. onder toezicht van de 

leerkrachten.  De kinderen wachten steeds op de speelplaats 

tot ze worden afgehaald. 

Na 15.45 u. worden de kinderen naar de opvang gebracht. Het 

geldende uurtarief begint dan te tellen.  

Woensdagmiddag duurt het toezicht van de leerkrachten tot 

12.10 u.  Nadien gaan de kinderen naar de opvang en telt het 

geldende tarief. 

 

 

De opvang zal steeds open zijn tot 18.00 u.  

Indien de kinderen ondanks alles na 18.00 u. worden 

afgehaald wordt er € 2,50 per kwartier aangerekend!   

 

De opvang is open op elke schooldag, op facultatieve vrije 

dagen en op conferentiedagen.  

Facultatieve vrije dagen:  

opvang : € 0,80 per begonnen half uur.  De opvangmoeders 

dienen bij facultatieve vrije dagen steeds tijdig én op voorhand 

verwittigd te worden. 

Op feest- en brugdagen is er geen opvang voorzien. 

 

Reglement Myma’s clubje 

 Van elk kind wordt een inlichtingenfiche opgemaakt met 

naam, adres, telefoonnummer en de personen die uw kind mogen 

afhalen. 

 

 De kinderen worden enkel afgehaald door uzelf of door 

iemand anders, als u hiervoor de toestemming hebt gegeven. 

 

 De kinderen komen rechtstreeks van de klas naar de opvang.  

Kinderen die een kwartier na het beëindigen van de lessen niet 

werden afgehaald worden naar de opvang gebracht. 

 

 Huiswerk mag, maar moet niet  gemaakt worden, tenzij u dit 

uitdrukkelijk aan de opvangmoeders vraagt. 

 

 Als uw kind ‘s morgens al ziek is, kan het niet in de opvang 

toegelaten worden. 

De kinderen worden gebracht en gehaald  

langs de kleuterspeelplaats. 


