
Meer info en inschrijven kan steeds na 

afspraak met de coördinator: 

 

Ilse Paerewyck 

Steenakker 30 

8940 Wervik 

056 95 26 50 

ilse.paerewyck@ocmw-wervik.be 

Sloeber Kruiseke 

Hoogland 20 

056 95 26 53 

Sloeber Geluwe 

Jeruzalemstraat 16B 

056 95 26 52 

Sloeber Wervik 

Akademiestraat 1 

056 95 26 51 
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 Vestigingen      Inschrijven 



 Voor alle kinderen in het kleuter- of ba-

sisonderwijs van Wervik en/of 

 Ouders die werken in Wervik en/of 

 Ouders die wonen in Wervik 

 

Kinderen van 2,5 jaar die in september voor 

het eerst naar school gaan zijn welkom  

tijdens de zomervakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorschoolse opvang: vanaf 6.30 uur tot 

start school 

 Naschoolse opvang en woensdag: van-

af einde school tot 19.00 uur 

 Vakantie: doorlopend van 6.30 uur – 

19.00 uur 

 Gesloten tijdens weekends en op feest-

dagen 

 

Tijdens de schoolperiodes gaan de kinderen 

‘s morgens met de begeleiding te voet of 

met de bus naar school. Na school worden 

de kinderen opnieuw opgehaald door de 

begeleiding om naar Sloeber te gaan. 

 Voor- en naschoolse opvang: 1,00 euro 

per begonnen halfuur 

 Schoolvrije dag, woensdagnamiddag, 

vakantie: 

 Minder dan 3 uren: 4,30 euro  

 Tussen 3 en 6 uren: 6,50 euro 

 Langer dan 6 uren: 13,00 euro 

 Verzekering (eenmalige bijdrage per 

schooljaar): 3,00 euro 

 Warme maaltijd: 3,00 euro 

 Drankje, koek, boterhammen, soep:    

0,50 euro 

 

Over de middag op woensdag, schoolvrije 

dagen en vakanties kunnen de kinderen 

warm eten in Sloeber of brengen ze hun 

eigen boterhammen mee. 

 

Gezinnen waarvan minimum 2 kinderen 

gelijktijdig aanwezig zijn, krijgen een  

korting van 25% op de opvangkosten. 

 

Sociaal tarief is mogelijk, dit is een vermin-

dering van 50% van de opvangkosten. Dit 

dient aangevraagd te worden bij de  

coördinator.  

  

 Voor wie      Wanneer      Prijzen 


