
 

Beste ouder 

Graag bezorgen wij u alvast enkele aanvullingen. Het verwerken van het huishoudelijke reglement is nog niet aan 

de orde. Wij wachten vooral op de laatste ontwikkelingen van het nieuwe softwareprogramma om ook dit te 

kunnen opnemen. 

De huidige toevoegingen dienen niet aangeboden te worden ter ondertekening. Wij vinden het toch handig om 

ze eventjes voor u op een rijtje te zetten. 

In de huidige pandemieperiode worden wij voortdurend op de hoogte gebracht van de laatste richtlijnen door 

het Agentschap Opgroeien. Wij communiceren deze dan via directe mailing naar alle ouders. 

Onder andere over de respijtdagen houden wij de vinger aan de pols 

Zoals in het huishoudelijk reglement wordt vermeld, krijgen jullie elk kalenderjaar een nieuw 

 saldo respijtdagen. Momenteel, door de coronamaatregelen, worden er nog geen 

respijtdagen afgetrokken voor afwezigheden. Wanneer dit opnieuw het geval zou zijn, berichten wij jullie 

en passen we het saldo aan dat je vanaf dan terug zal kunnen raadplegen op de factuur. 

De introductie van het nieuwe softwareprogramma heeft ook nog enkele beperkingen. Ook hierrond houden wij 

u graag op de hoogte via het directe mailingsysteem. 

Wanneer we na het verzenden van de factuur binnen de 5 dagen geen reactie ontvangen, gaat u akkoord 

met de gefactureerde aanwezigheden. 

Bij deze zetten we graag de sluitingsdagen voor 2021 op een rijtje (deze zijn ook te raadplegen op www.kinderlach.be) 

Sluitingsdagen 2021 

Collectieve sluiting vanaf maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 

Paasmaandag Maandag 5 april 

Feestdag 1 mei Maandag 3 mei 

OLH Hemelvaart Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 

Pinkstermaandag Maandag 24 mei 

Jaarlijkse vormingsdag Vrijdag 4 juni 

Collectieve sluiting vanaf maandag 12 juli 2021 tot en met maandag 2 augustus 2021 

OLV Hemelvaart Maandag 16 augustus 

Allerheiligen Maandag 1 november 

Wapenstilstand Donderdag 11 november en vrijdag 12 november 

Collectieve sluiting vanaf vrijdag 24 december 2021 tot en met maandag 3 januari 2022 

 

Met vriendelijke groeten, het Kinderlachteam 

Addendum 

Huishoudelijk reglement 2021 


