Vakantierooster & extra vrije dagen
loedoes
Schooltijden en gebruik ingangen
Integraal Kindcentrum

Schooltijden

Vakantierooster

Groepen
Groepen
1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8
Inloopkwartier van 8.30 - 8.45 uur
Maandag
08.45-12.15 uur 08.45-12.15 uur
13.00-15.00 uur 13.00-15.00 uur
Dinsdag
08.45-12.15 uur 08.45-12.15 uur
13.00-15.00 uur 13.00-15.00 uur
Woensdag 08.45-12.45uur 08.45-12.45 uur
Donderdag 08.45-12.15 uur 08.30-12.15 uur
13.00-15.00 uur 13.00-15.00 uur
Vrijdag
08.45-12.15 uur 08.45-12.15 uur
Groep 1 vrij
13.00-15.00 uur
Speelkwartier van 10.3 0- 10.45 uur
Lunchpauze van 12.15 - 13.00 uur

Gebruik ingangen
Groepen 1 t/m 5
Groepen 6 en 7

Groepen 8

Via de nooddeuren van
de eigen groep
Via boven ingang (buitentrap)
aan de achterkant van de
school
Via ingang begane grond aan
de achterkant van de school en
vervolgens via binnentrap

Herfstvakantie
Wintervakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

van
25-10-2021
25-12-2021
28-02-2022
25-04-2022
25-07-2022

tot en met
29-10-2021
07-01-2022
04-03-2022
06-05-2022
02-09-2022

maandag

Studiedagen en extra vrije dagen
Studiedag
Studiedag
Vrijdag voor
kerstvakantie
Studiedag
Vrijdag voor
carnaval
Paasmaandag
Hemelvaartsweekend
Pinkstermaandag
Studiedag
Vrijdag voor
zomervakantie

dinsdag

17-9-2021 Alle groepen vrij
06-10-2021 Alle groepen vrij
24-12-2022 Continurooster
tot 13.30 uur
09-02-2022 Alle groepen vrij
25-02-2022 groepen 5 t/m 8
’s middags vrij
18-04-2022 Alle groepen vrij
26 en 27Alle groepen vrij
05-2022
06-06-2022 Alle groepen vrij

woensdag

donderdag

15-06-2022 Alle groepen vrij
22-07-2022 Continurooster
tot 13.30 uur

vrijdag

zaterdag
zondag
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school, tijdens alle vakanties en voor een
opvangprobleem van één dag. Ook als u normaal
geen gebruik maakt van de BSO door middel van
incidentele opvang.

Petra Kremers
loedoes@mik-kinderopvang.nl
Hanaa MBarek BenDaoud
loedoes@mik-kinderopvang.nl

Opvang nodig tijdens de zomervakantie?
Alles is al geregeld voor de zomervakantie, maar
heeft u ook nagedacht over de opvang van uw
kind(eren) als u aan het werk bent? Als u nog op
zoek bent naar opvang voor één keer of een aantal
losse dagen, dan biedt MIK BSO de Bonte Bende de
oplossing. Wij bieden opvang op incidentele basis
tijdens de zomervakantie. U kunt bij ons terecht
voor de opvang van één of meerdere dagen. Ook
als u geen klant bent. Als er plaats is kunnen we de
opvang snel regelen. In de vakantie organiseren we
iedere dag speciale activiteiten zodat de kinderen
het reuze naar hun zin hebben en u met een gerust
hart aan het werk kunt. Wilt u zelf eens een keertje
komen kijken bij KDV Loedoes of BSO De Bonte
Bende? Maak dan even een afspraak via tel.
046-400 92 66. Mailen kan ook, mail naar:
loedoes@mik-kinderopvang.nl
bontebende@mik-kinderopvang.nl
Meer informatie of vragen over de
kinderopvangtoeslag (want in vele gevallen heeft u
ook recht op de kinderopvangtoeslag)? Bel met MIK
Klantenservice: 043 - 35 17 17 1.
Of kijk op onze website www.mik-kinderopvang.nl

BSO De Bonte Bende
Diana Houben
bontebende@mik-kinderopvang.nl
Suzan Huijnen
bontebende@mik-kinderopvang.nl
Laura Donners
bontebende@mik-kinderopvang.nl
Marloe Steenstraten
bontebende@mik-kinderopvang.nl

We zien u graag in ons IKC.

Uitwisseling met derden

Peuterspeelzaal Okidoki

Laura Cleven
laura.cleven@spelenderwijs.nl
Hanneke Huisman
hanneke.huisman@spelenderwijs.nl
Milly Drummen
milly.drummen@spelenderwijs.nl
Suzanne Scheurs
Suzanne.schreurs@spelenderwijs.nl
KDV Loedoes
Monique Webers
loedoes@mik-kinderopvang.nl
Naomi Schoutrop
loedoes@mik-kinderopvang.nl
Connie de Beer
loedoes@mik-kinderopvang.nl
Miranda van der Linden
loedoes@mik-kinderopvang.nl
046 - 400 92 66

loedoes
Integraal Kindcentrum

maandag

Locatiemanager kinderopvang
Anita van Ham anita.vanham@mik-kinderopvang.nl

Wet op de Privacy (AVG-wet)
Privacygevoelige gegevens

dinsdag

Privacygevoelige gegevens van kinderen worden
enkel verzameld ten behoeve van (verplichte)
administratie. Alleen collega’s die de gegevens nodig
hebben in hun dagelijkse werk hebben toegang
tot deze gegevens. Uiteraard zijn deze omgevingen
beveiligd middels wachtwoorden en beveiligde
verbindingen. Alle data worden niet langer bewaard
dan wettelijk verplicht.

woensdag

donderdag

Daarnaast worden verplicht gegevens uitgewisseld
met de overheid, de leerplichtambtenaar of
de onderwijsinspectie. Met partners zoals
zorgverlening, logopedie, huisarts worden, alleen
indien strikt noodzakelijk, gegevens (beveiligd)
uitgewisseld. Uitgevers van educatieve software
gebruiken geanonimiseerde gegevens.

vrijdag

Meldpunt datalekken

zaterdag

Kindante heeft ook een wettelijk verplicht
“meldpunt datalekken” (bijvoorbeeld iemands iPad
is gestolen of een laptop is uit de auto ontvreemd).
Zo kan snel gehandeld worden mochten er
privacygevoelige gegevens op staan.

Afspraken

zondag

Daarnaast gelden voor alle medewerkers van
Kindante tal van afspraken en gedragsregels, die
vanuit het bewustzijn van privacy belangrijk zijn.
er een paar:
www.loedoes.nl
info.loedoes@kindante.nl
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