
Opvang nodig?  

Ook tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen? 
 

 

De Apenstaart is een door Kind en Gezin erkend IBO (Initiatief voor 

Buitenschoolse Opvang) en organiseert voor- en naschoolse opvang. Ook tijdens 

de schoolvakanties en op schoolvrije dagen zorgen zij voor een kwaliteitsvolle 

kinderopvang voor de kinderen van onze school. 

De volledige administratie is in hun handen. Gelieve daarom uw vragen of 

problemen rechtstreeks tot De Apenstaart te richten. 

 

Wij raden alle ouders aan om de kinderen alvast te registreren (ook al denk je er 

nooit gebruik van te maken). In een noodgeval kunnen de kinderen dan genieten 

van de korte opvang.  Als ze niet geregistreerd werden, worden ze NIET 

toegelaten tot de opvang. 

 

Korte opvang : na school tot 16.30u. Reserveren niet nodig, wel REGISTREREN! 

Lange opvang : onmiddellijk na school met de bus naar de lokalen van De   

Apenstaart. Deze opvang is open tot 18.30u.  Kinderen die naar de  

Academie moeten, worden van daaruit begeleid. De lange opvang 

ALTIJD RESERVEREN! 
 

 

De korte opvang gaat door in de opvang van de school en sluit ’s avonds om 

16.30u. De kinderen MOETEN voor die tijd afgehaald zijn! 5’ of 10’ langer 

blijven is NIET mogelijk.  Als u op voorhand al twijfelt of u het sluitingsuur 

gaat halen, dan schrijft u uw kind ONMIDDELLIJK in op de LANGE 

OPVANG! 

 

De lange opvang gaat door in de lokalen van De Apenstaart op de 

Jaarbeurslaan (rechts van de Limburghal). 

Indien u ’s morgens beslist dat uw kind opvang nodig heeft volstaat het een 

mail te sturen of een whatsappbericht / SMS. 

De Apenstaart is doorlopend geopend van 7u t.e.m. 18.30u. = 

RESERVEREN!!!!!! 

 

 
 

Je kan je kind registreren voor de opvang via e-mailadres : 

de.apenstaart@telenet.be 

 

Bezoek ook zeker eens hun website : www.deapenstaart.be 

Telefoon : 089/20 97 34 

Mobiel 0468 45 51 86 (enkel voor whatsapp en sms) 
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