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Nieuwe inschrijvingen 

Om gebruik te maken van onze buitenschoolse opvang in Overbroek vragen wij u om uw kind in te schrijven vóór 

het naar de opvang komt. Deze inschrijving blijft heel de lagere schoolperiode geldig.  

U maakt best telefonisch een afspraak om samen met uw kind(eren) kennis te maken met de begeleid(st)ers in 

de opvang ( 0479 47 74 15). Zij zullen u een rondleiding geven en uw inschrijving in orde brengen.  

 
Bereikbaarheid van Locatie Overbroek 

Tijdens de openingsmomenten kan u terecht bij de kinderbegeleidsters in de locatie.  
Vragen in verband met facturatie, adreswijzigingen, nieuw telefoonnummer, … mogen gericht worden aan Nikki. 
U kan haar bereiken via mail admibobrecht@landelijkekinderopvang.be. Op maandagvoormiddag kan u haar 
telefonisch bereiken op  03 317 07 87 en  op woensdagvoormiddag op  03 313 98 27. 
De verantwoordelijke Karin Smout kan u best bereiken via mail ( lkbrecht@landelijkekinderopvang.be ), of 
telefonisch op  03 313 98 27 (meestal op maandag en donderdag) en  03 663 76 80 (meestal dinsdag en 
vrijdag) 
De infolijn van Landelijke Kinderopvang is bereikbaar tussen 9:00 uur en 14:00 uur op  070 246 041.   
 
Openingsuren van Locatie Overbroek 

Voorschools : vanaf 7:00 uur tot het begin van de school 
Naschools : tot 18:15 uur (kinderen van groep 3 blijven op school tot 16:15 uur en komen nadien naar de opvang) 
Woensdagmiddag : gesloten. Opvang wordt voorzien in Stekelbees Brecht tot 18:45 uur. De gemeente Brecht 
voorziet busvervoer. 
Schoolvrije dagen en vakantiedagen : gesloten. De kinderen kunnen dan terecht in Stekelbees Brecht van 6:45 
uur tot 18:45 uur (mits reservatie) 
 
Sluitingsdagen schooljaar 2018-2019 

vrijdag 19/10/2018 : naschools owv personeelsfeest  

donderdag 1/11/2018 : Allerheiligen 

vrijdag 2/11/2018 : brugdag Allerheiligen 

maandag 24/12/2018 tem dinsdag 1/1/2019 : kerstsluiting 

maandag 22/4/2019 : Paasmaandag 

woensdag 1/5/2019 : Dag van de Arbeid 

donderdag 30/5/2019 : OH Hemelvaart 

vrijdag 31/5/2019 : brugdag OH Hemelvaart 

 

 

Opvangkalender schooljaar 2018-2019 

Locatie Overbroek  
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maandag 10/6/2019 : Pinkstermaandag 

donderdag 11/7/2019 : Vlaamse Feestdag 

maandag 22/7/2019 tem vrijdag 2/8/2019 : zomersluiting 

donderdag 15/8/2019 : Moederdag 

vrijdag 16/8/2019 : brugdag Moederdag 

 

Startdata online reserveren voor schoolvrije dagen  

Op schoolvrije dagen zijn uw kinderen welkom in :  
Stekelbees Brecht - Mudaeusstraat 6 2960 Brecht -  03 313 98 27. 
U kan aan de hand van uw klantnummer online reserveren ( op www.landelijkekinderopvang.be ) voor 
onderstaande schoolvrije dagen. Reserveren kan steeds tot donderdag 12:00 uur voor de daaropvolgende week. 
 

Startdatum online reserveren Voorschoolse opvang Schoolvrije dagen  

Dinsdag 14/8/2018 vanaf 20u September en oktober Vrijdag 28/9/2018 (groep 1, 2 en 3) 
Woensdag 10/10/2018 (groep 1 en 2) 
Woensdag 17/10/2018 (groep 3) 

Dinsdag 16/10/2018 vanaf 20u November en december Woensdag 21/11/2018 (groep 1, 2 en 3) 

Dinsdag 11/12/2018 vanaf 20u Januari en februari Woensdag 16/1/2019 (groep 3) 
Maandag 4/2/2019 (groep 1, 2 en 3) 
Woensdag 27/2/2019 (groep 1 en 2) 

Dinsdag 12/02/2019 vanaf 20u Maart en april  

Dinsdag 2/4/2019 vanaf 20u Mei en juni Vrijdag 28/6/2019 (alle scholen vanaf ’s 
middags) 

 
 
Startdata online reserveren voor vakanties   
Tijdens de vakanties kan u terecht in Stekelbees Brecht.  
 

Vakantie Reserveren kan vanaf 

Herfstvakantie (29 tot en met 31 oktober 2018) Dinsdag 9/10/2018 vanaf 20u 

Kerstvakantie (2 tot en met 4 januari 2019) Dinsdag 4/12/2018 vanaf 20u  

Krokusvakantie (4 tot en met 8 maart 2019) Dinsdag 5/2/2019 vanaf 20u  

Paasvakantie (8 tot en met 19 april 2019) Dinsdag 12/3/2019 vanaf 20u 

Zomervakantie (1juli tot en met 19 juli 2019) Dinsdag 21/5/2019 vanaf 20u 

Zomervakantie (5 augustus tot en met 30 augustus 2019) Dinsdag 4/6/2019 vanaf 20u 

 

Tot ziens ! 

 

Lies, Karen, Ana, Nikki  en 

Karin 
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