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Beste ouder

Ondertussen is het nieuwe schooljaar van start gegaan en dus ook het nieuwe 
werkingsjaar van Zoo BKO. Alle voor- en naschoolse opvang werd vanaf 1 september 
2020 door de buitenschoolse kinderopvang Zoo BKO op verschillende locaties 
voorzien.  Dit blijft in de toekomst ook zo.

Dit houdt dan ook in dat iedereen die gebruik maakt van de voor- of naschoolse 
opvang een inschrijvingsdossier dient te hebben in Zoo BKO. 
Je leest hier verder meer over.

Voor de voor- en naschoolse opvang hoef je geen data te reserveren. Bij Zoo BKO dien 
je enkel te reserveren voor vakantie- en schoolvrije dagen. 

De regeling voor de voor- en naschoolse opvang per locatie is als volgt:

Zoo BKO voorziet opvang:
 van 6.30 tot 8.30 uur;
 van 16.15 (op vrijdag van 15.15) tot 19 uur;
 op woensdag vanaf 11.50 uur.

De school staat zelf in voor gratis toezicht:
 van 8.30 tot 8.50 uur;
 van 16 tot 16.15 uur (op vrijdag van 15 tot 15.15 uur);
 op woensdag van 11.35 tot 11.50 uur.

De kinderbegeleiders zijn op locatie De Panda tijdens de opvanguren bereikbaar op 
het nummer 0475-51 71 97.

DE PANDA
Opvanglocatie: Basisschool arnoldus

Hoofdbegeleidster: sheila chaffart



DE FLAMINGO
Opvanglocatie: Basisschool de tandem (vestiging Westkerke)

Hoofdbegeleidster: alexandra germonpré

Zoo BKO voorziet opvang:
 van 6.30 tot 8.15 uur (op maandag tot 8.40 uur);
 van 16.15 (op vrijdag van 15.15) tot 19 uur;
 op woensdag van 12.00  tot 19 uur.

De school staat zelf in voor gratis toezicht:
 van 8.15 tot 8.30 uur (op maandag van 8.40 tot 8.55);
 van 16 tot 16.15 uur (op vrijdag van 15 tot 15.15 uur);
 op woensdag van 11.45 tot 12.00 uur.

De kinderbegeleiders zijn op locatie De Flamingo tijdens de opvanguren bereikbaar op 
het nummer 0473-72 06 36.

DE LEEUW 
Opvanglocatie: heilige familie ettelgem
(behalve voor wie langer blijft op woensdagmiddag)

Aanspreekpunt: chantal tierssoone

Zoo BKO voorziet opvang:
 van 6.30 tot 8.15 uur (op maandag tot 8.35 uur);
 van 15.50 (op vrijdag van 15.15) tot 19 uur;
 op woensdag gaat de opvang door van 11.45 tot 12.30 uur.  
                  Wie langer opvang nodig heeft, wordt door de school zelf  
                  naar De Grote Wolf gebracht en kan daar blijven tot 19 uur.

De school staat zelf in voor gratis toezicht:
 van 8.15 tot 8.30 uur (op maandag van 8.35 tot 8.50 uur);
 van 15.35 tot 15.50 uur (op vrijdag van 15 tot 15.15 uur);
 op woensdag van 11.30 tot 11.45 uur.

De kinderbegeleiders zijn op locatie De Leeuw tijdens de opvanguren bereikbaar op 
het nummer 0471-61 80 36.



De grote wolf
Opvanglocatie: aernoudstraat 15
Hoofdbegeleidster: isaBelle samyn

Zoo BKO voorziet opvang:
 van 6.30 tot 8.15 uur  (op maandag tot 8.35 uur)
                    op maandag, dinsdag en donderdag van 15.50 tot 19 uur;
 op woensdag van 11.45 tot 19 uur; 
 op vrijdag van 15.15 tot 19 uur. 

De school staat zelf in voor gratis toezicht:
 van 8.15 tot 8.30 uur (op maandag van 8.35 tot 8.50 uur);
 van 15.35 tot 15.50 uur (op vrijdag van 15 tot 15.15 uur);
 op woensdag van 11.30 tot 11.45 uur.

De verplaatsing van de school naar De Grote Wolf (en omgekeerd) 
gebeurt te voet samen met de kinderbegeleiders.  De allerkleinsten 
kunnen plaatsnemen in de Kiddiebus (een kar waar 6 kindjes in kunnen). 

Houd er rekening mee dat de verplaatsing van en naar school ongeveer een kwartier duurt.  
Kinderen mogen enkel gebracht en afgehaald worden in de opvanglocatie zelf.  Er sluiten 
onderweg geen extra kinderen aan in de rij of er worden geen kinderen uit de wandelrij 
gehaald.

‘s Morgens kan je dus tot ten laatste 8.15 uur (op maandag tot 8.35 uur) 
je kind laten toekomen in De Grote Wolf en naschools is je kind 
in de locatie aanwezig om 16.05 uur (op vrijdag om 15.30 uur 
en op woensdag om 12 uur).

Wie ‘s morgens pas later opvang nodig heeft, kan terecht in het 
gratis toezicht op school zelf.

De kinderbegeleiders van De Grote Wolf zijn tijdens de opvanguren bereikbaar op het 
nummer 059-56 84 44 (vanaf het moment dat ze in de opvanglocatie in de Aernoudstraat 
aankomen).  



Kinderen die school lopen buiten Oudenburg

Als de schoolbus je kind in Oudenburg kan ophalen of naar daar kan brengen, kan 
je kind ook voor de voor- en naschoolse opvang in De Grote Wolf (Aernoudstraat 15) 
terecht. Dit ‘s morgens vanaf 6.30 uur en naschools tot 19 uur.

HOE INSCHRIJVEN?

Iedereen die gebruik maakt van de opvang van Zoo BKO dient een dossier in i-School 
te hebben. Je vindt meer informatie en de link naar de registratiepagina terug op 
www.oudenburg.be/i-school.
Dit dossier dient in orde te zijn vooraleer je kind de eerste keer van de voor- en 
naschoolse opvang gebruik maakt.  Daarnaast dient er nog een schriftelijke 
overeenkomst te worden ingevuld.  Die vind je terug in de inschrijvingsmap die in elke 
opvanglocatie kan afgehaald worden.

Er kan ook een afspraak gemaakt worden met de verantwoordelijke van de 
buitenschoolse kinderopvang Tina De Zutter voor een inschrijvingsgesprek.  Indien je 
dit wenst kan je een e-mail sturen naar ibo@oudenburg.be of telefonisch contact 
opnemen op het nummer 059-56 84 44.

Wie al een dossier had in Zoo BKO kan zich via een verkorte procedure herinschrijven. 
Je ontvangt daarvan een e-mail met richtlijnen. 
 
Heeft je kind extra zorg nodig of komt het voor het eerst? Neem dan vooraf even 
contact op met de coordinator van Zoo BKO om dit te bespreken.



TARIEVEN

De voor- en naschoolse opvang die door Zoo BKO wordt georganiseerd, wordt 
aangerekend conform het huishoudelijk reglement van Zoo BKO.  De kostprijs 
bedraagt 1 euro per begonnen halfuur (jaarlijks geïndexeerd).

Wanneer twee kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig komen, is er voor elk kind een 
korting van 25%.  Daarnaast bestaat er ook een sociaal tarief. Voor meer informatie 
hierover kan je terecht bij de coördinator op het nummer 059-56 84 44.

ENKELE BELANGRIJKE MAATREGELEN

 Ouders worden momenteel conform de richtlijnen bij de breng- en 
                  afhaalmomenten  verplicht  om  een  mondmasker aan te doen, hoe 
                  kort het contact ook is.
 Zieke kinderen blijven thuis! 
  Een kind dat ziek wordt in de opvang, moet worden opgehaald door de 
                  ouders.  We vragen dan ook dat ouders goed telefonisch bereikbaar zijn 
                  tijdens het opvangmoment. Indien je niet bereikbaar bent op de  
                  nummers die we in I-school terugvinden, bezorg ons dan een ander  
                  telefoonnummer waarop je wel bereikbaar bent. 
 
Indien er nieuwe richtlijnen zouden binnenkomen en de opvang hierdoor anders 
georganiseerd zal worden, brengen we je hiervan op de hoogte. 


