
 GEMEENTE PUTTE  
 

BBKKOO  OOLLLLIIEE  nnooddiiggtt  IIEEDDEERREEEENN  uuiitt  oomm  ttee  kkoommeenn  mmeeeessppeelleenn  ttiijjddeennss  ddee  

HHEERRFFSSTTVVAAKKAANNTTIIEE  !!!!!!!!    

  

  

      
WAAR :  

Ollie kleuters: 
DE BOLLEBOOM : Meester Van Der Borghtstraat 152  – 2580 Grasheide :  

Geboren in 2020, 2019 en 2018. Voor 2020 enkel de kindjes die reeds naar school gaan. 

 

Ollie kleuters & eerstegraad lagere school: 
DE CACETOE: Borgstraat 52 - 2580 Putte:   

Geboren in 2017, 2016 en 2015.  

 
WANNEER : 

maandag 31 oktober 2022, donderdag 3 november en vrijdag 4 november 2022. 

OPGELET: dinsdag 1november en woensdag 2 november GESLOTEN 

OPENINGSUREN : 

Elke dag tussen 7u en 18u30. 

Kinderen brengen kan tot 9u en tussen 12u en 13u,  

Kinderen afhalen kan vanaf 16u en tussen 12u en 13u. 

Tussen 9u30 en 12u en tussen 13u en 16u is er het open speelaanbod.  

Gelieve tijdens deze momenten GEEN kinderen te brengen of af te halen. 

 
INSCHRIJVINGEN : 

Alle inschrijvingen gebeuren online. 

De inschrijvingen starten op zaterdag 1 oktober 2022 om 9u.  De inschrijvingen herfstvakantie 

2022, sluiten op vrijdag 28 oktober om 19u. Indien je nadien toch opvang nodig hebt, dan is het 

noodzakelijk om contact om contact op te nemen. Kinderen die niet tijdig zijn ingeschreven 

kunnen niet terecht in de vakantieopvang.  

 

Inschrijvingen gebeuren via de website www.putte.be , klik op webloket en log in via de account 

met gebruikersnaam en wachtwoord.  Nadien de richtlijnen volgen op de site.  

Inschrijven kan via icoon ‘activiteiten’. Daar vind je BOLLEBOOM-OLLIE HERFSTVAKANTIE en 

CACETOE-OLLIE HERFSTVAKANTIE, klikken en aanvinken.  

We werken met weekreservaties.  Concreet betekent dit dus dat je een plaats reserveert voor 

een hele week .  Bij inschrijving kan je bij opmerkingen de effectieve dagen doorgeven dat je 

kind (eren) aanwezig zijn.  

 

Let op ! : Nieuwe gebruikers moeten zich eerst aanmelden op het secretariaat van de dienst.  

 

 

 

http://www.putte.be/


PRIJS :  

Ollie: 
Bij inschrijving vragen we een reservatiekost van 12€ (= 1 opvangdag). Gebruikte opvangdagen 

worden na afloop van de herfstvakantie gefactureerd via de geldbeugel.  

Voor een hele dag betaal je 12 euro per kind, een halve dag 7 euro. 

Een 3-uurtje is steeds inbegrepen in de prijs.  

Gelieve er steeds voor te zorgen dat er voldoende geld is opgeladen op de geldbeugel. 

 

PROGRAMMA BOLLEBOOM en CACETOE 
We hebben ervoor gekozen om te werken met een open speelaanbod. Dit houdt in dat kinderen 

een keuze maken uit een aanbod dat zowel sport en spel, fantasie, motoriek, zelfredzaamheid en 

knutselen… bevat.  

 

 

MEEBRENGEN : 

- Speelkledij & makkelijke schoenen . We kiezen ervoor om zoveel mogelijk buiten te vertoeven 

dus hoef je zeker niet je beste kledij aan te doen. Bovendien werken wij graag aan 

zelfstandigheid en zijn schoenen die kinderen vlot zelf kunnen aan – en uittrekken heel 

belangrijk!  

- warme regenjas en laarzen of waterdichte schoenen 

- lunchpakket, drank en tussendoortjes 

- wij willen zo weinig mogelijk afval verzamelen en willen uitdrukkelijk vragen om drank in een 

drinkbus en het lunchpakket in een brooddoos mee te geven. 

- reserve kledij en reserve ondergoed voor kleuters 

 

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN: 

Mogen wij vragen dat bij ziekte van je kind(eren) je steeds de opvanglocatie verwittigt en je 

kind (eren) niet naar de opvang brengt.  Ook wanneer er sprake is van overmacht en je kind 

hierdoor niet naar de opvang kan komen is het noodzakelijk om onze dienst hiervan op de hoogte 

te stellen.  

Alle annulaties dienen schriftelijk via mail te worden doorgegeven, tijdens vakantie opvang kan 

er niet zelf worden geannuleerd.  

 

 
NUTTIGE INFO :  

De Bolleboom  : Meester Van Der Borghtstraat 152 – 2580 Grasheide  

                         015/33 64 08 of 0497/34 24 40 

De Cacetoe : Borgstraat 52  - 2580 Beerzel 

                     015 22 19 93 of  0495 45 40 49  

Secretariaat : Gemeenteplein 1 – 2580 Putte – 015 76 78 80 – www.putte.be  

Coördinator BKO : Claudine Van Hove : claudine.vanhove@putte.be  

Logistiek medewerker BKO : Kim Casteels : kim.casteels@putte.be  

Medewerker administratie: Isabelle Lauwers: Isabelle.Lauwers@putte.be  

Recreatex (online systeem) medewerker : Kelly Verbraeken : Kelly.Verbraeken@putte.be  
Verantwoordelijke uitgever : College van Burgemeester en Schepenen : Gemeenteplein 1 – 2580 Putte 
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