
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

START SCHOOLJAAR 2022-2023 
HERFSTVAKANTIE 

 

FERM KINDEROPVANG ZEDELGEM 
 
Beste ouders,  
  
De zomervakantie zit er op. We blikken terug op een fijne vakantie.  
Het nieuwe schooljaar ging reeds van start.  
Hopelijk hebben jullie zelf met de kinderen wat kunnen genieten en zijn jullie samen met de 
kinderen klaar voor het nieuwe schooljaar. We wensen iedereen een fijne start toe!  
 
Via deze nieuwsbrief willen we laten weten wanneer je online kan inschrijven* voor de 
schoolvakanties, de herfstvakantie in het bijzonder, en voor de schoolvrije dagen in het 
eerste trimester.  
Je vindt er ook enkele praktische afspraken in terug (startdata online reserveren 
schoolvakanties, woensdagnamiddag werking, sluitingsdagen, tarieven, …). 

* Alle startdata online reserveren en het organiseren van opvang tijdens schoolvakanties en 
schoolvrije dagen zijn onder voorbehoud van eventuele verstrengingen van de corona-maatregelen 
zowel op nationaal, regionaal als op gemeentelijk niveau. Op dit moment kan alles volgens planning 
doorgaan. Indien hierin wijzigingen zouden gebeuren worden jullie hiervan verwittigd.  

  
Voor schoolvrije- en vakantiedagen moet je steeds op voorhand online reserveren.  
Stap voor stap: 

• Ga naar www.SamenFerm.be 

• Ga rechts bovenaan naar ‘login’ en kies daar voor ‘buitenschoolse opvang’.  

• Log in met je emailadres/gebruikersnaam en paswoord en klik op “online reserveren”. 

Daarna kan je de gewenste dagen reserveren. 

 

Eerste keer opvang reserveren? Aan de hand van je klantnummer kan je je registreren en 
opvang aanvragen. Daarna kan je met je emailadres en wachtwoord inloggen.  
 
Nog geen klantnummer? Neem contact op via bko.zedelgem@samenferm.be  
 

Online reserveren is noodzakelijk en verplicht!  
 

Ferm Kinderopvang Zedelgem 
Loppemsestraat 14 A •  8210 Zedelgem  
Groen lokaal LDC De Braambeier  
050/35 64 18 
 

bko.zedelgem@samenferm.be  
 

 

http://www.samenferm.be/
mailto:bko.zedelgem@samenferm.be
mailto:bko.zedelgem@samenferm.be


Wombat – sleutelhanger met qr-code  
We werken met een scansysteem “Wombat” om de aanwezigheden te registreren.  
Elk kind kreeg een sleutelhanger met qr-code, gelieve deze aan de boekentas te hangen!  
Komt je kind voor de eerste keer naar de buitenschoolse opvang of heb je nog geen 
sleutelhanger ontvangen? Vraag er gerust naar als je de eerste keer in de opvang bent.  
We maken dit dan zo snel mogelijk in orde voor jullie.  

 

Online reserveren herfstvakantie 2022 
Online reserveren voor vakanties is verplicht en kan vanaf de startdatum tot de 
donderdagmiddag 12u ’s middags voorafgaand aan de vakantieweek.   

 
De herfstvakantie loopt van woensdag 2 november t.e.m. vrijdag 4 november  

 

           

!!! ONTHOUDEN !!! 

De inschrijvingen voor de herfstvakantie starten 

Maandag 3 oktober om 19 uur 

 

Het online reserveren voor de herfstvakantie start vanaf maandag 3 oktober om 19u, 
vanaf bij aanvang zullen we de aanvragen systematisch verwerken. We houden steeds 
rekening met de kinderen die naar school gaan, wonen of waarvan de ouders werken in 
Groot-Zedelgem. 
 

           

!!! OPGELET !!! NOG EVEN HERINNEREN !!!  

Kosteloos annuleren is niet mogelijk  

Je betaalt altijd 50% indien je annuleert voor donderdagmiddag 12 uur voor de 
daaropvolgende week. Indien je later of niet annuleert, betaal je de volledige opvangprijs. 

Uitzondering :  

- Ziekte kind of ouder met geldig ziektebriefje binnen de 5 werkdagen bezorgd 

- Ouders met een variabel uurrooster : contact opnemen met de verantwoordelijke 

- Tijdelijke werkloosheid met geldig attest van de werkgever binnen de 5 werkdagen 

bezorgd.   

 
Opgelet: wanneer je een reservatie ingeeft via onze website verschijnt rechts bovenaan de 

melding ‘Reservatie succesvol’. Binnen enkele dagen krijg je een definitieve 

bevestigingsmail (alleen dit is geldig!). Indien je geen mail ontvangt met de bevestigende 

data probeer opnieuw of contacteer ons via mail bko.zedelgem@samenferm.be    

Weet dat in Ferm Kinderopvang de plaatsjes beperkt zijn en iedere werkende ouder echt 
opvang nodig heeft …Schrijf dus bewust in!  

 
Je kan rechtstreeks naar het online reserveren gaan via 

https://reserveren.samenferm.be 

mailto:bko.zedelgem@samenferm.be
https://reserveren.samenferm.be/


“Spelregels” online reserveren 
 

• (Bij-)reserveren en annuleren kan telkens tot de donderdagmiddag 12u 
voorafgaand aan de opvangweek. Gelieve hiermee rekening te houden.  

• Schrijf bewust in.  

• Beschouw “annuleren” eerder als een uitzondering dan een regel !   

• Heb je een halve dag opvang nodig : reserveer dan minder dan 6 uur. Heb je maar 
een derde dagdeel nodig : reserveer dan minder dan 3 uur.   

• Probeer dus de opvang-uren “ongeveer” correct in uw aanvraag aan te duiden,           
want als jij tot 13 uur opvang nodig hebt… en iemand anders pas vanaf 13.30 uur  
dan maken we twee mensen gelukkig ☺  

• Wat je vraagt, wordt gefactureerd. Te late annulaties zijn niet kosteloos tenzij die 
gestaafd worden door een doktersbriefje of een attest van de werkgever (bezorgen 
binnen de 5 werkdagen)  

• Durf ook te reserveren op een “volzette dag”, misschien wordt net voor jouw 
aanvraag een annulatie doorgevoerd. 

• Alleen bij ziekte of technische werkloosheid of voor ouders die zeer laat hun 

eigen uurrooster krijgen,  zijn hier uitzonderingen op mogelijk (info bij de 

verantwoordelijke) 

• Wie over geen computer beschikt, kan in de opvang een inschrijvingsblaadje 
vragen. Wacht hier echter niet te lang mee want in de vakantie lopen alle locaties 
snel vol.       

 

Een dagje Ferm Kinderopvang in de vakantie … 
Onze deuren gaan elke dag open om 7u00 en sluiten om 18u30.  
 
Spelen doen we de ganse tijd, dus laat de kinderen maar in speelkledij komen naar de 
opvang. Zorg ook voor goede speelschoenen. Voorzie reservekledij voor wie nog niet 
proper is.  
 
Middagmaal is een koud eetfestijn uit de boterhammendoos! Voorzie ook een 10-uurtje, 
bij voorkeur een gezond stuk fruit en een drankje (geen frisdranken en snoepen), en een 4-
uurtje,een koekje en een drankje (geen frisdranken en snoepen). Gelieve dit zelf mee te 
brengen! Graag namen op de drinkflessen, koekjes- en boterhamdozen aub!   
 
Heeft jouw kindje extra aandacht nodig of slaapwensen, zeg het gerust door aan de 
begeleidster die de vroege shift heeft.  
 
Wij werken telkens met een vakantiethema per vakantieweek. In dit thema worden 
activiteiten voorzien voor kleuters en lagere schoolkinderen op maat.  
Verschillende soorten activiteiten komen aan bod: knutselen, koken, loopspelletjes, 
beweging, inleef en fantasiespelen, expressie, buiten spelen in de natuur, …   
 
De thema’s voor het nieuwe schooljaar zijn nog eventjes geheim maar je kan het steeds 
terug vinden in de vakantieprogramma’s die verstuurd worden voor elke vakantie.  
 
 
 
 
 
 
 



Startdata online reserveren schoolvakanties  
Online reserveren voor vakanties is verplicht en kan vanaf volgende momenten tot de 
donderdagmiddag 12u ’s middags voorafgaand aan de vakantieweek.  
  

 Herfstvakantie:  

02/11/2022 (!)  t.e.m. 04/11/2022  maandag 3 oktober ’22 om 19u 

 Kerstvakantie: 

03/01/2023 t.e.m. 06/01/2023  maandag 28 november ’22 om 19u 

 Krokusvakantie:    

20/02/2023 t.e.m. 24/02/2023  maandag 23 januari ’23 om 19u 

 Paasvakantie: 

03/04/2022 t.e.m. 14/04/2023  maandag 6 maart ‘23 om 19u 

 Zomervakantie: 

01/07/2023 t.e.m. 31/08/2023  maandag 22 mei ’23 om 19u 

 

Opvang op woensdagnamiddag 
Wij voorzien op 5 locaties in Groot-Zedelgem opvang op woensdagnamiddag 
 
We keren terug naar onze ‘normale’ werking van voor de corona-maatregelen wat betreft 
onze werking op woensdagnamiddag. Dit betekent dat je voor gebruik van de opvang op 
woensdagnamiddag niet op voorhand moet inschrijven.  
 

 Opvanglocatie Aartrijke: De woensdagnamiddag van 14 uur tot en met 18u30. De 
kinderen die gebruik maken van de opvang in VBS De Fonkel worden door onze 
begeleidsters tegen 14 uur opgehaald. Onder onze begeleiding worden ze naar de 
opvang in Aartrijke gebracht. 

 Aartrijksestraat 7, 8211 Aartrijke 

 0498/17.07.41 (tijdens de openingsuren) 

 Opvanglocatie Zedelgem De Leeuw: De woensdagnamiddag van 13u15 tot en met 
18u30. De kinderen die gebruik maken van de opvang in VBS De Leeuw worden 
door onze begeleidsters tegen 13u15 opgehaald. Onder onze begeleiding worden ze 
naar de opvang De Leeuw gebracht.  
De kinderen die gebruik maken van de opvang in GO! De Glimlach worden door de 
school tegen 13u30 naar de opvang De Leeuw gebracht.   

 Pastoor Staelensstraat 2, 8210 Zedelgem 

 0498/17.07.38 (tijdens de openingsuren) 

 
 Opvanglocatie Veldegem: De woensdagnamiddag van 12u30 tot en met 18u30. De 

kinderen die langer dan 12u30 opvang nodig hebben, worden onder begeleiding van 
onze begeleidsters naar de opvang in Veldegem gebracht. 

 Muscarstraat 15, 8210 Zedelgem 

 0498/17.07.40 (tijdens de openingsuren) 

 
 Opvanglocatie Zedelgem Dorp: De woensdagnamiddag van 13u tot en met 18u30. 

De kinderen die gebruik maken van de opvang worden onder begeleiding van de 
school VBS Het Dorp tegen 13u naar de opvang Dorp gebracht.  

 Groenestraat 27, 8210 Zedelgem  

 0490/44.57.34 (tijdens de openingsuren) 

 



 Opvanglocatie Loppem: De woensdagnamiddag van 13u15 tot en met 18u30. De 

kinderen die gebruik maken van de opvang worden onder begeleiding van de Sint-

Maartensschool tegen 13u15 naar de opvang in Loppem gebracht.  

 Stationsstraat 16 A, 8210 Loppem  

 0471/53.54.99 (tijdens de openingsuren) 

Wij voorzien telkens een activiteit aangepast aan de leeftijden van de kinderen. Er is ook 
een moment voor een 4-uurtje voorzien. Gelieve zelf een koekje/stuk fruit en drankje mee 
te geven met je kind.  
 

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid tijdens een vakantiedag of 
schoolvrije dag ?  
Contacteer rechtstreeks de opvanglocatie van je kind 
Is je kindje ziek of komt het onverwachts niet naar de opvang op een gereserveerde 
opvangdag ? Neem dan rechtstreeks contact op met de opvanglocatie. 
Zo is de opvanglocatie onmiddellijk op de hoogte, indien de verantwoordelijke afwezig is.  
 
Alle locaties zijn op schoolvrije- en vakantiedagen doorlopend open van 7u tot 18u30.  
 

 Opvanglocatie Aartrijke:.  
 Aartrijksestraat 7, 8211 Aartrijke 

 0498/17.07.41  

 Opvanglocatie Zedelgem De Leeuw: 
 Pastoor Staelensstraat 2, 8210 Zedelgem 

 0498/17.07.38  

 Opvanglocatie Veldegem:  
 Muscarstraat 15, 8210 Zedelgem 

 0498/17.07.40  

 Opvanglocatie Zedelgem Dorp:  
 Groenestraat 27, 8210 Zedelgem  

 0490/44.57.34  

 

 Opvanglocatie Loppem:  

 Stationsstraat 16 A, 8210 Loppem  

 0471/53.54.99  

Op weg naar de juiste opvanglocatie  
Let goed op dat je naar de juiste gereserveerde opvanglocatie gaat   
In vakanties kan je voor verschillende locaties reserveren.  
Let hierbij op dat je de kinderen de dag zelf naar de juiste opvanglocatie brengt !  

Annuleren is niet kosteloos  
Opvang reserveren = opvang betalen  
Annuleren voor een schoolvrije- of vakantiedag is nooit kosteloos.  
 
Je betaalt altijd 50% van het gereserveerde bedrag indien je annuleert voor 
donderdagmiddag 12 uur voor de daaropvolgende week.  
Indien je later of niet annuleert, betaal je de volledige opvangprijs.   
 
 
 



Uitzonderingen :  

- Ziekte kind of ouder met geldig ziektebriefje binnen de 5 werkdagen bezorgd 

- Technische werkloosheid met geldig attest van de werkgever binnen de 5 werkdagen 

bezorgd  

- Ouders met een variabel uurrooster : contact opnemen met de verantwoordelijke 

(VOOR de start van de vakantie !) 

Voorstelling team Ferm Kinderopvang Zedelgem  
We stellen ons graag even aan jullie voor … 

 
Verantwoordelijke Kelly De Reese 
Wist-je-datje : Kelly is het best bereikbaar via e-mail op 
bko.zedelgem@samenferm.be gezien zij haar bureau moet delen 
met andere instanties (LDC De Braambeier, Kind & Gezin). 
Hierdoor is zij niet altijd aanwezig.  
Heb je een vraag, mail gerust ! Wil je graag persoonlijk 
langskomen ? Maak dan zeker vooraf een afspraak !  
 
Bureau : 
Groen lokaal LDC De Braambeier  
Loppemsestraat 14 A  
8210 Zedelgem  

 
 
Kinderbegeleidsters (kibe) uit locatie Aartrijke :  
 

Kibe Ellen  
Wist-je-datje : Ellen doet ook heel wat 
administratief werk op de bureau.  
Op maandag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag 
is ze druk in de weer op de bureau of in de 
copytheek samen met collega kibe Stefanie.  
 
Kibe Layla 
Wist-je-datje : Layla is nieuw in dienst! Als 
stagiaire leerde ze Ferm Kinderopvang kennen en 
vond ze er ook haar nieuwe job! Welkom Layla !  
In vakanties krijgen Ellen en Layla versterking van 

haar collega kibes Siska en Philine. In het schooljaar werken zij voor BKO Oostkamp.  
 
 
Kinderbegeleidsters (kibe) uit locatie De Leeuw :  
 

Kibe Micheline  
Wist-je-datje : Micheline is een bezige bij en heel creatief! Gooi niets 
weg, want Micheline kan er gegarandeerd nog iets van maken ! 
Doorheen het schooljaar werkt ze ook nog voor BKO Oostkamp.  
 
 
 
 
 
Kibe Sophie 
Wist-je-datje : Sophie is nog maar sinds mei vorig jaar in ons team. 
Ondertussen is ze het al goed gewend bij ons !  

 
 

mailto:bko.zedelgem@samenferm.be


Kinderbegeleidsters (kibe) uit locatie Veldegem :  
 

Kibe Maaike  
Wist-je-datje : Ik ben slechthorend en draag hiervoor 
hoorapparaten. Hierdoor kan ik soms luider overkomen dan 
de bedoeling is. 
Verder schilder ik abstract in mijn vrije tijd en houdt ze van 
dieren.  
 
 
 
 
 
 
Kibe Lieze 
Wist-je-datje : Lieze heeft vroeger nog bij ons gewerkt, en is 
sinds een paar jaar terug aan boord ! We zijn blij dat je er bij 
bent, Lieze !  

Momenteel zijn beide begeleidsters afwezig, maar onze vrijwilligster Hilde zal samen met 
ervaren jobstudenten de kinderen uit Veldegem ontvangen.  
 
Kinderbegeleidster (kibe) uit locatie Dorp :  
 

Kibe Ilse 
Wist-je-datje : Ik heel goed kan genieten van een wijntje met 
een hapje samen met vriendinnen in het zonnetje en tetteren 
maar.  
Ilse is sinds maart 2021 het gezicht van onze locatie Dorp. 
Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder en kent ze 
alle kinderen en wordt het daar een gezellige plek in het 
Dorp, kom zeker eens piepen op woensdagnamiddag of een 
vakantiedag!  
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderbegeleidster (kibe) uit locatie Loppem :  
 

Kibe Stefanie 
Wist-je-datje : Stefanie is al meer dan 10 jaar vast in dienst bij Ferm 
Kinderopvang. Ze werkte een paar jaar in BKO Oostkamp maar is 
sinds de start van locatie Loppem in 2015 daar het vaste gezicht. 
Dat is ondertussen al 7 jaar lang!  
 
 
 
 
 
 
In vakanties krijgt Stefanie versterking van haar collega kibe 
Sabine. Zij werkt in het schooljaar voor BKO Oostkamp.   



Tot slot krijgen al deze dames versterking van onze 1 vrijwilliger Hilde.  
Zij fladdert als vlinder van de ene naar de andere locatie om ons uit de nood te helpen waar 
nodig, waarvoor dank!  

Schoolvrije dagen eerste semester 
Schoolvrije dagen reserveer je via ons online systeem.  

Dit kan vanaf dinsdag 6 september om 19u.  

Kosteloos annuleren niet mogelijk !  

Je betaalt altijd 50% indien je annuleert voor donderdagmiddag 12 uur voor de daaropvolgende week. 

Indien je later of niet annuleert, betaal je de volledige opvangprijs. Uitzondering : ziekte kind of ouder 

met geldig ziektebriefje binnen de 5 werkdagen bezorgd aan ons.  

Dag Datum School 
Welke locatie opent 

haar deuren? 

Woensdag 
14 september 
2022 

VBS Sint-Maartenschool Loppem 

Woensdag 
28 september 
2022 

VBS Dorp, VBS De Leeuw De Leeuw 

Dinsdag 4 oktober 2022 VBS De StapSteen Veldegem 

Woensdag 5 oktober 2022 
VBS De Fonkel, VBS De 
StapSteen 

Aartrijke 

Vrijdag 7 oktober 2022 VBS De Leeuw De Leeuw 

Woensdag 19 oktober 2022 VBS Sint-Maartenschool Loppem 

Donderdag 
10 november 
2022 

VBS Sint-Maartenschool Loppem 

Maandag 
14 november 
2022 

GO De Glimlach, VBS De 
Fonkel 

Aartrijke 

Woensdag 
30 november 
2022 

VBS De Fonkel Aartrijke 

Brugdag vrijdag 19 mei 2023 zijn we collectief gesloten, dus geen opvang voor de scholen! 
 
Dit zijn de data die wij momenteel van de scholen doorgekregen hebben.  

Mochten er nog schoolvrije dagen bijkomen sturen wij je bijkomende info.  

 

Opgelet, schoolvrije dagen gaan pas door als er minimum 5 kinderen ingeschreven zijn! 

Indien er onvoldoende kinderen ingeschreven zijn, dan wordt u hiervan zo snel mogelijk na het 

afsluiten van de online reservaties (dit is steeds op donderdagmiddag 12u voorafgaand aan de 

opvangdag) persoonlijk verwittigd. 

 

Schoolvrije dagen gaan door in de locatie die met de school verbonden is.  

Uitzondering: als er verschillende scholen tegelijk gesloten zijn, dan gaat het gecentraliseerd 

door ofwel in onze locatie in Aartrijke ofwel in onze locatie in Zedelgem De Leeuw.  

Sluitingsmomenten schooljaar 2022 – 2023 
Wij zijn gesloten op alle wettelijke feestdagen en op 11 juli, alsook op: 
 

 Maandag 31 oktober 2022  

 Maandag 2 januari 2023 

 Vrijdag 19 mei 2023 (brugdag O.L.H. Hemelvaart)  

 Maandag 10 juli 2023  

 Maandag 14 augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart)  



Tijdens de kerstvakantie 2022-2023 zijn we gesloten van maandag 26 december 2022 tot 
en met vrijdag 30 december 2022. De tweede week 3 (!) tot 6 januari 2023 zijn we open.  
 
Tijdens de zomervakantie 2023 zijn wij gesloten van vrijdag 21 juli 2023 tot en met vrijdag 4 
augustus 2023.  
 
Is Ferm Kinderopvang nog een extra dag gesloten, dan lees je dat in de nieuwsbrief. 

Tarieven schooljaar 2022 – 2023  
Gewoon tarief 
 

 Woensdagnamiddag 

 € 1,08 per begonnen half uur 
 € 7,57 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur) 
 € 15,11 voor een hele dag (vanaf 6 uur en langer) 
 
 Vakantiedagen en schoolvrije dagen 

 € 5,02 voor een derde dag (minder dan 3 uur) 
 € 7,57 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur) 
 € 15,11 voor een hele dag (vanaf 6 uur en langer) 
 

Verminderd tarief  
Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar onze opvang komen, geldt 
vanaf het eerste kind:  
 

€ 0,81 per begonnen half uur 
€ 3,77 voor een derde dag 
€ 5,68 voor een halve dag 
€ 11,33 voor een hele dag 

 
Sociaal tarief 
Een sociaal tarief kan je aanvragen bij de verantwoordelijke als je een jaarinkomen hebt tot 
22.762,17 EUR. De verantwoordelijke zal je aanslagbiljet of recente loonbrieven opvragen.  
Het tarief wordt toegekend voor één  jaar. 
 

Het sociaal tarief bedraagt: 
€ 0,54 per begonnen half uur 
€ 2,51 voor een derde dag 
€ 3,79 voor een halve dag 
€ 7,56 voor een hele dag 

 
Deze afspraken kun je ook nalezen in ons huishoudelijk reglement dat ingaat vanaf 1/9/2021.  
Je kunt het huishoudelijk reglement terugvinden op onze website of de papieren versie 
verkrijgen op aanvraag.  
 
 

Warme groeten,  
 
Kelly De Reese  
Verantwoordelijke Ferm Kinderopvang Zedelgem 
Team Ferm Kinderopvang Zedelgem 

 
We zien jullie graag terug in een volgende vakantie ! 

Of wie weet, op woensdagnamiddag of een schoolvrije dag ! Tot dan ! 
 
 


