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Beste ouder(s), 

 
De grote vakantie staat voor de deur.    
De kinderdagverblijven zullen gesloten zijn tijdens de grote grote grote grote 
vakantievakantievakantievakantie van maandagmaandagmaandagmaandag    19191919    julijulijulijuli t.e.m. vrijdagvrijdagvrijdagvrijdag    11113333    augustusaugustusaugustusaugustus.      

 
Indien u op deze sluitingsdagen toch opvang wenst, Indien u op deze sluitingsdagen toch opvang wenst, Indien u op deze sluitingsdagen toch opvang wenst, Indien u op deze sluitingsdagen toch opvang wenst, bieden wij bieden wij bieden wij bieden wij opvang aan in ons opvang aan in ons opvang aan in ons opvang aan in ons 
kinderdagverblijf De Kinderresidentiekinderdagverblijf De Kinderresidentiekinderdagverblijf De Kinderresidentiekinderdagverblijf De Kinderresidentie van van van van 6u ’s morgens tot 20 u ’s avonds, 6u ’s morgens tot 20 u ’s avonds, 6u ’s morgens tot 20 u ’s avonds, 6u ’s morgens tot 20 u ’s avonds, 
uiuiuiuitgezonderd op wettelijke ftgezonderd op wettelijke ftgezonderd op wettelijke ftgezonderd op wettelijke feestdagen.  eestdagen.  eestdagen.  eestdagen.      
    
Op voorhand reserveren is verplicht zodat wij een optimale personeelsinzet en een Op voorhand reserveren is verplicht zodat wij een optimale personeelsinzet en een Op voorhand reserveren is verplicht zodat wij een optimale personeelsinzet en een Op voorhand reserveren is verplicht zodat wij een optimale personeelsinzet en een 
kwalitatieve opvang kunnen garanderenkwalitatieve opvang kunnen garanderenkwalitatieve opvang kunnen garanderenkwalitatieve opvang kunnen garanderen.  .  .  .  U kan het reservatieformulier 
downloaden op www.h-hart.be en per mail terugbezorgen naar kinderhotel@h-
hart.be vóór vóór vóór vóór 30 april30 april30 april30 april    2021.2021.2021.2021. 

 
Het huishoudelijk reglement van onze voorschoolse opvang is volledig van 
toepassing op het Kinderhotel. 
 

 
 

Met vragen, kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke(n). 
 
 
 

A. Moens           W. Baeckelandt 
Corporate Directeur Personeel & Organisatie       Corporate Algemeen Directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reservatie Kinderhotel H.HartReservatie Kinderhotel H.HartReservatie Kinderhotel H.HartReservatie Kinderhotel H.Hart, , , , Kinderresidentie Dam 8AKinderresidentie Dam 8AKinderresidentie Dam 8AKinderresidentie Dam 8A KortrijkKortrijkKortrijkKortrijk    
 

 
Kinderdagverblijf: «Naam Locatie» 

 
 «Naam kind»                            «Geboortedatum» «Leefgroep» 

«Naam kind»                            «Geboortedatum» «Leefgroep» 
«Naam kind»                            «Geboortedatum» «Leefgroep» 

 
ZOMERZOMERZOMERZOMERVAKANTIEVAKANTIEVAKANTIEVAKANTIE    

 
        19/07 van «...........» uur   tot «...........» uur     
  20/07 van «...........» uur   tot «...........» uur          
  21/0721/0721/0721/07  WF, geen opvangWF, geen opvangWF, geen opvangWF, geen opvang      
  22/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  23/07 van «...........» uur   tot «...........» uur          
    
           
  26/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           

27/07 van «...........» uur   tot «...........» uur          
28/07 van «...........» uur   tot «...........» uur          

  29/07 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  30/07 van «...........» uur   tot «...........» uur 
           

02/08 van «...........» uur   tot «...........» uur          
  03/08 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  04/08 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  05/08 van «...........» uur   tot «...........» uur           
  06/08 van «...........» uur   tot «...........» uur 
           

09/08 van «...........» uur   tot «...........» uur            
   10/08 van «...........» uur   tot «...........» uur       

 11/08 van «...........» uur   tot «...........» uur            
 12/08 van «...........» uur   tot «...........» uur                                 
 13/08 van «...........» uur   tot «...........» uur     
 

 
 

Datum en hDatum en hDatum en hDatum en handtekening ouders andtekening ouders andtekening ouders andtekening ouders                     
 

……………………………………..…….. 
 


