
 



Het Sterretje”: wie zijn we? 
 
Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren.  
We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom, veilig en goed voelen in de opvang.  
 
We willen dagelijks op een pedagogische, zorgzame en veilige manier opvang bieden, dit binnen een warm en kindvriendelijk kader.  
We willen hierbij oog hebben voor de eigenheid en behoeften van elk kind. 
 
We streven er dagelijks naar een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met elk kind en zijn/ haar ouders. 
 

Wie kan in Het Sterretje terecht? 
 
Kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar uit Bever en de omliggende gemeenten kunnen voor opvang in het Sterretje terecht. 
 

Wanneer kunnen kinderen in Het Sterretje terecht? 
 
Tijdens schooldagen:  van 6u30 tot 8u30 en van 15u45 tot 18u30 
Op woensdagen:  van 6u30 tot 8u30 en van 11u55 tot 18u30 
Tijdens vakanties en snipperdagen: van 6u30 tot 18u30 
 

Wat kost de opvang in “Het Sterretje”? 
 

✓ Voor – en naschoolse opvang en op woensdagnamiddag: 
- 0,90 euro per begonnen halfuur 
 

✓ Opvang op schoolvrije dagen en tijdens vakanties: 
- 3,80 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur 
- 5,90 euro voor een verblijf tussen de 3 en de 6 uur 
- 9,50 euro voor een verblijf van meer dan 6 uur 

✓ Bij de opvang van meerdere kinderen uit éénzelfde gezin op éénzelfde opvangdag, is er een prijsvermindering van 25 % op de totale ouderbijdrage. 

✓ Voor extra activiteiten met de kinderen, zoals uitstapjes, vraagt het Sterretje een deelname in de kosten aan de ouders. 

✓ Voor kinderen tot 12 jaar krijgt men een fiscaal attest na betaling van de facturen. 
 
 



Hoe kan ik mijn kind voor het eerst inschrijven in “Het Sterretje”? 

 
Alvorens ouders van de opvang gebruik kunnen maken, dient er een inschrijvingsdossier opgemaakt te worden. 
We vragen om een afspraak te plannen met één van de coördinatoren om dit te regelen. U kan hen bereiken op het nummer  
 
 
Tijdens dit kennismakingsmoment stelt de coördinator de werking van het Sterretje uitgebreid aan u voor. 
U en uw kind(eren) krijgen op dat moment tevens een rondleiding in de opvang. 
 

Hoe kan ik voor mijn kind opvangdagen voor een vakantie reserveren? 

U kan de gewenste opvangdagen reserveren: 

→ via het bijgevoegde reservatieformulier 

→ via mail: sterretje01@skynet.be 

→ persoonlijk in het Sterretje: plaats 60, 1547 Bever 

→ telefonisch 054/588975  
 
U kan, op uw vraag, een kopie van uw reservatie in het Sterretje bekomen. 
 
Teneinde een goede en veilige werking te kunnen verzekeren, houden we ons het recht voor om op het moment dat de volledige opvangcapaciteit gereserveerd is, opvang 
te weigeren aan kinderen die niet vooraf reserveerden. 
 
VOORSCHOTBETALINGEN BIJ DE RESERVATIE 

 

→ het Sterretje rekent per kind een voorschot aan van 5 euro voor de reservatie van een opvangdag (ongeacht de aanwezigheidsduur die dag) 

→ via overschrijving op het rekeningnummer BE18 0910 2243 9765 

→ met als mededeling de naam van het/de kind(eren) waarvoor u reserveert 
 

Indien de tijd tussen de reservatiedag en de gewenste opvangdag te kort is om het voorschot via overschrijving te betalen, kan u per uitzondering het voorschot cash betalen 
in het Sterretje, voor de start van de opvang. 
 
!!! Elke reservatie wordt als een volledige opvangdag aangerekend vanaf het moment dat u deze reserveert ook zonder betaling van het voorschot. Enkel bij ziekte van 
uw kind, met doktersbriefje binnen de week na de ziektedag, zal de reservatie niet aangerekend worden. 
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Vanaf wanneer kan ik reserveren voor een vakantie? 
 
Kinderen wonend of schoolgaand in Bever kunnen inschrijven vanaf de 1ste werkdag na de voorbije vakantie. 
Kinderen niet-wonend en niet-schoolgaand in Bever kunnen inschrijven vanaf 14 dagen na de voorbije vakantie. 
 

Kan ik een gereserveerde opvangdag zonder kosten annuleren? 
 
Elke reservatie zal als een volledig opvangdag aangerekend worden ook al werd er geen voorschot betaald. Wijziging van dagen wordt ook als een annulatie 
beschouwd. Kosteloos annuleren kan alleen bij ziekte van uw kind en mits het voorleggen van een doktersattest van uw kind binnen de week na de ziektedag. Bij ziekte 
van het kind vragen we het Sterretje de dag zelf te verwittigen. 
 

Enkele praktische afspraken 
 
1- De kinderen brengen hun boterhammen mee voor ’s middags. 

Drankje en een vieruurtje kunnen ze kopen aan 0,30 euro per consumptie.  
Natuurlijk mogen zij drankjes en / of vieruurtje van thuis meebrengen. 

2- Indien het weer het toelaat, spelen de kinderen buiten. Ze dragen dus best kledij die tegen een stootje kan.  

3- Af en toe vergeten kinderen een kledingstuk in het Sterretje. Kleding naamtekenen maakt het voor ons een stuk eenvoudiger om de kledij  aan de juiste eigenaar terug 
te bezorgen. 

4- In de voormiddag eten de kinderen hun tussendoortje om 9u30. De activiteiten starten vanaf 10u.  In de namiddag starten de activiteiten om 14u00.  De kinderen eten 
hun tussendoortje om 15u00. 

5- Vergeet niet tijdig te verwittigen wanneer kind(eren) afgehaald worden door een andere persoon!  

6- Wanneer kinderen na 18h30 afgehaald worden, rekent het Sterretje  6 € extra  bij de factuur aan.  

7- Gelieve bij goed weer zonnecrème mee te geven!  

 

Contactgegevens 
 
Het Sterretje Plaats 60 – 1547 Bever 
Sterretje01@skynet.be 
Tel: 054/588975  
Indien u bijkomende informatie wenst, geven we u die graag. We danken u voor het vertrouwen dat u in het Sterretje stelt! 
Isabelle Vanderputten en Kimberley Batselier       Myriam, Lydia, Peggy, Kathy, Anne-Lise, Nathalie, Saskia, Laura, Phaedra en Karen  
Coördinatoren het Sterretje                  De enthousiaste begeleidsters 
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Slingers en confetti 

 
Maandag 

20/02/2023 
Dinsdag 

21/02/2023 
Woensdag 

22/02/2023 
Donderdag 
23/02/2023 

Vrijdag 
24/02/2023 

 Voormiddag 

K
le

u
te

rs
 

Confetti-clown Confetti kunst 
Clown met 

confettibuik 
Verven met confetti Confetti-masker 

G
ro

te
 

Slinger-atelier Creëer je eigen clown 

Confetti-slinger Waaiers worden slingers 

Slingers met tule 
pompons 

 
Namiddag 

K
le

u
te

rs
 Tafelspelletjes 

Clowns komen tot 
leven op het 

parcours 

Sensorische spelletjes 
Spelen met slingers en 

confetti 
Kleurenspel 

Ballonnenrace 
Staartje trek 

Spelen met pompons 
Stoelendans 
Verkleden 

G
ro

te
 

Slinger-parcours vol 
verrassingen 

Pac-Man 
Verkleedrad 

Dansende hoedenspel Carnaval spelletjes 
Slingertikkertje 
Staartenjagen 



RESERVATIESTROOK KROKUSVAKANTIE 2023 
 

Naam en leeftijd van uw kind(eren): 
 
1…………………………………………………………… Leeftijd: ……………jaar 
 

2…………………………………………………………… Leeftijd: ……………jaar 
 

3…………………………………………………………… Leeftijd: ……………jaar 
 
Het Sterretje rekent per reservatie van een opvangdag (telefonisch, in het Sterretje of per 
mail) per kind/dag een voorschot van 5 euro, te betalen via overschrijving op het nummer 
BE18 0910 2243 9765, met als mededeling de naam van het kind waarvoor u reserveert. 
 

Elke reservatie zal als een volledige dag opvang aangerekend worden (ook als er geen 
voorschot werd betaald) bij annulatie, uitgezonderd bij ziekte van uw kind en mits het 
voorleggen van een doktersattest van uw kind binnen de week. 
Bij ziekte van uw kind vragen we ons de dag zelf te verwittigen. 
Een dag wisselen wordt bekeken als een annulatie en een nieuwe reservatie en wordt dus als 
een volledige dag aangerekend. 

 
Gelieve voor elk kind de gewenste te reserveren dag(en) aan te duiden: 
 

 
Maandag 

20 februari 
2023 

Dinsdag 
21 februari 

2023 

Woensdag 
22 februari 

2023  

Donderdag 
23 februari 

2023 

Vrijdag 
24 februari 

2023 

Voornaam 
kind(eren) 

……………. 
……………. 
……………. 

……………. 
……………. 
…………….  

……………. 
……………. 
……………. 

……………. 
……………. 
…………….  

……………. 
……………. 
…………….  

Voorschot …. X 5 € = …. X 5 € = …. X 5 € = …. X 5 € = …. X 5 € = 

TOTAAL 
VOORSCHOTTEN 

 
…….………….   € 

 
Belangrijke info met betrekking tot uw kind, waar we deze vakantie best extra rekening mee 
houden: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email:……………………………………………………………………………..Telefoonnummer:………………………… 

Kopie inschrijvingsformulier meegegeven:   ja  neen 
 
Handtekening: …………………………… Inschrijvingsdatum: ……………………………….... 
 

 


