Beste ouders,
Graag stellen wij ons aan U voor. Het gemeentebestuur organiseert samen met Felies buitenschoolse
kinderopvang (IBO) Dol-Fijn voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, en dit op twee locaties.
•

Adressen:
- voormalige bibliotheek, Sint-Jansstraat 107 (locatie Wigo)
- lokalen vrije basisschool Mariaberg, Kloosterstraat 76 (locatie Mariaberg)

De opvang wordt gecoördineerd door de coördinator Lore Van Gils. U kan haar contacteren via
onderstaande contactgegevens :
•
•
•

Gsm: 0471 48 50 36 (enkel bereikbaar op dinsdag, woensdagvoormiddag en vrijdag)
e-mail: ibodol-fijn@felies.be
Coördinator bereikbaar op: OCMW gebouw Kerkeneind 1, 2910 Essen op afspraak.

Er wordt opvang voorzien op:
•
•

Woensdagnamiddag: 12.10 tot 18.00 uur
Vakantieperiodes (ma t/m vrijdag): 7.00 tot 18.00 uur

Tijdens de opvanguren zijn de kinderbegeleiders rechtstreeks bereikbaar op onderstaand nummer
(TIP: zet deze nummer in uw gsm) :
-

Wigo: 0479/77.70.31
Mariaberg: 0479/77.70.30

De vakantieperiodes, sluitingsdagen en inschrijvingsdagen staan vermeld in de kalender. De kalender
kan U steeds terugvinden op de website van de gemeente Essen:
https://www.essen.be/product/88/buitenschoolse-opvang-ibo-dol-fijn
Wij werken voor vakanties met een voorrangsregeling. Zo kunnen eerst kleuters woonachtig te Essen
zich inschrijven, nadien lagere schoolkinderen woonachtig te Essen en daarna worden de
inschrijvingen opengesteld voor alle kinderen buiten Essen. Wij kunnen geen inschrijvingen
aannemen voor de data vermeld in onze kalender (zie website gemeente Essen).
TIP: noteer deze data al in je agenda, zodat je tijdig kan reserveren voor een vakantieperiode.
U kan de aanvraagformulieren (te vinden op de website van de gemeente Essen) voor een vakantie
mailen naar ibodol-fijn@felies.be of in de brievenbus steken op Kerkeneind 1 te Essen. Beschikt U
niet over internet, dan kan U ons steeds contacteren op 0471/48.50.36 en proberen we U ofwel
telefonisch te helpen of een afspraak te maken.
Sinds 2019 werken we ook met een uiterste inschrijfdatum. Dit wil zeggen dat er geen kosteloze
wijzigingen of annuleringen meer kunnen gebeuren na deze data.
Met vriendelijke groeten,
Het IBO Dol-fijn-team

