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Buitenschoolse opvang
‘t Ravotterke



‘t Ravotterke

Wat bieden we?
De Blauwe Lelie organiseert buitenschoolse opvang voor- en na schooltijd, op 
woensdagnamiddag, op snipperdagen en tijdens de schoolvakanties. 
Onze begeleiders geven de beste zorgen, geven speelimpulsen en bieden de kinderen 
een leuke tijd. Tijdens de woensdagnamiddagen en schoolvakanties zijn er activiteiten 
en uitstappen.

Voor wie?
Er is voor elk wat wils. Ben je sportief, creatief, een speelvogel of hou je het liever 
rustig? Als je naar school gaat en tussen 2,5 en 12 jaar bent, ben je sowieso welkom.

Openingsuren
De openingsuren gelden tijdens het schooljaar, op schoolvrije dagen en tijdens de 
schoolvakanties.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Van 06u30 06u30 06u30 06u30 06u30 / /

Tot 19u00 19u00 19u00 19u00 19u00 / /

 
Prijs
De prijs hangt af van hoe lang je kind in de opvang blijft. 

€ 0,81  per begonnen halfuur
€ 3,50  minder dan drie uur
€ 5,00  drie en zes uur
€ 9,50  meer dan zes uur

In bepaalde gevallen is een verminderd tarief mogelijk. Dit kun je nalezen in ons  
huishoudelijk reglement. De locatieverantwoordelijke geeft je graag uitleg.

Zoek je opvang tijdens het schooljaar?
Neem contact op met onze opvanglocatie op T 050 32 72 24 of  
ibo@deblauwelelie.be om een afspraak te maken.  
We brengen dan samen de inschrijving in orde. 

Zoek je opvang tijdens de schoolvakanties?
Is jouw kind nog niet ingeschreven bij ons: 
Neem contact op met onze opvanglocatie op T 050 32 72 24 of  
ibo@deblauwelelie.be om een afspraak te maken.  
We brengen dan samen de inschrijving in orde.

Is jouw kind al ingeschreven bij ons: 
Je ontvangt een link met een unieke code vanuit Ouderportaal Tjek. Daarmee 
kan je de gewenste data aanvragen. Je bent pas ingeschreven na de definitieve 
bevestigingsmail van IBO ’t Ravotterke. Opgelet: de plaatsen worden toegekend 
volgens de voorrangsregels uit ons huishoudelijk reglement.


