IBO De Paddestoel

uw kenmerk

ons kenmerk
Verhuis Paddestoel

contact
telefoonnummer
Janne Deschout en Vicky 050/32 72 28
Ruysschaert

bijlagen

Datum
26/11/2021

e-mailadres
ibo@deblauwelelie.be

Verhuis IBO De Paddestoel
Beste ouder(s),
Op de huidige locatie van IBO De Paddestoel zal een nieuw gebouw worden
geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden verhuist de opvang tijdelijk naar
een andere locatie. Concreet wil dit zeggen dat volgende zaken wijzigen in
onze werking:
•
•
•

Op 10/1/2022 en 11/1/2022 verhuizen we naar de nieuwe locatie en is de
opvang gesloten.
Vanaf woensdag 12/1/2022 tot en met vrijdag 1/7/2022 gaat de opvang
door in het Sint Lodewijkscollege: Spoorwegstraat 250, 8200 Sint Michiels.
Om drukte bij de ingang te vermijden, wijzigen op schooldagen de vertrek
en aankomsturen van de kinderen die gebruik maken van busvervoer en
begeleiding tussen school en opvang:
- Vertrekken ten laatste om 7u45 naar hun eigen school
- Komen ten vroegste om 17u30 toe in de opvang met uitzondering
van woensdag dan is dit 12u00 en op vrijdag dan is dit 16u00.

In bijlage is een stratenplan toegevoegd met de nieuwe locatie.
Wij hebben tijdens de opvangmomenten op de nieuwe locatie een opvangklas,
eetruimte en speelplaats tot onze beschikking. Op woensdagmiddag en tijdens
vakanties komt hier een sportzaal bij. Voor de rest blijven onze werking en
openingsuren hetzelfde.
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Over de locatie na 1/07/2022 brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.
Neem gerust contact met ons op als er vragen of onduidelijkheden zijn.

Alvast bedankt voor jullie begrip.

Bijlage:

Met vriendelijke groeten,
Janne Deschout en Vicky Ruysschaert
Teamverantwoordelijken
IBO ’t Ravotterke en De Paddestoel
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