
BIJDRAGEREGELING. : KLEUTERSCHOOL ‘Het Hukkelpad’ 024406 
 
Wij organiseren activiteiten die in klasverband tijdens de schooluren doorgaan, waarvoor de school 
zelf moet betalen om ze te kunnen organiseren. Van een aantal activiteiten kennen we de kostprijs 
niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Het totaalbedrag per schooljaar zal niet hoger zijn dan 
€ 50. 
 
SCHOOLUITSTAPPEN    

 
• Schoolreis      +/- € 18,00 

 
SPORTACTIVITEITEN 

•  Piratenbaai       +/- € 20,00 
 
CULTURELE ACTIVITEITEN    

• Toneel       +/- € 5,00  
 
Niet-verplicht aanbod 
Dit  zijn de diensten die de school aanbiedt en waarvan de ouders vrijwillig gebruik kunnen maken. 
De kostprijs is voorgelegd aan de schoolraad. 

TIJDSCHRIFTEN 
• Doremini + GoRemi  (1e kl)  € 40,00 
• Leesbeestje + online audioversie (1e kl) € 45,00 
• Doremix + GoRemi    (2e kl)  € 40,00 
• Leesknuffel + GpRemi (2e + 3e kl) € 45,00 
• Doremi + GoRemi     (3e kl)  € 40,00 
• Vakantieboek    €   7,95 
• Vakantieoefenboek    €   7,95 
• Boektopper: pakket   € 20,00 
• Boektopper: abonnement  € 35,00 

 
NIEUWJAARSBRIEVEN      +/- € 1,50 

MIDDAGTOEZICHT (12:00 tot 13:00)       € 0,50 
 
WARME MAALTIJD € 3,50   -          Lactosevrij of veggie  € 4,00 

DRANKJES 
• melk (brikje)   € 0,50 
• choco   € 0,50 
• fruitsap   € 0,55 
• soep   € 0,40 

 
Ø Wij bieden elke voormiddag gezonde melkproducten aan en op woensdag ook (ongezoet) 

fruitsap. 
Ø Wij werken met vaste dagen bij de oudste kleuters: maandag melk, dinsdag choco, donderdag 

melk en vrijdag choco.  Op woensdag mogen de kleuters kiezen tussen melk, fruitsap of 
chocomelk. 

Ø Bij de jongste kleuters alle dagen melk en op woensdag mogen ze kiezen tussen melk, fruitsap 
of chocomelk. 

Ø ’s Middags kunnen de kleuters soep verkrijgen in de eetzaal. Ons kraantjeswater is drinkbaar 
en dat krijgen ze zoveel als ze willen gratis aangeboden. 

Ø De kleuters kunnen ook de dag door fris water drinken aan ons waterfonteintje.  



TUSSENDOORTJES 
Mogen wij vragen om uw kleuter elke voormiddag een stuk fruit mee te geven en elke namiddag een 
boterham, een gezond tussendoortje of droge koek (liefst met niet te veel chocolade). 

MORGENOPVANG 
• van 7:00  tot 8:15        € 2,70 
• van 7:15  tot 8:15        € 1,80 
• van 7:45  tot 8:15        € 0,90 
• van 8:15  tot 8:30        gratis 

AVONDOPVANG 
• van 16:05  tot 16:30        gratis 
• van 16:30  tot 16:59        € 0,90 
• van 16:30  tot 17:29        € 1,80 
• van 16:30  tot 18:00        € 2,70 

VRIJDAGAVOND  
• van 15:00  tot 15:30        gratis 
• van 15:30  tot 15:59        € 0,90 
• van 15:30  tot 16:29        € 1,80 
• van 15:30  tot 17:00        € 2,70 

WOENSDAGMIDDAG 
• van 11:30  tot 12:00        € 0,90 
• van 11.30  tot 12:30        € 1,80 
• van 11.30  tot 13:00        € 2,70 
• van 11:30  tot 13:30        € 3,60 
• van 11:30  tot 14:00        € 4,50 
• van 11:30  tot 14:30        € 5,40 
• van 11.30  tot 15:00        € 6,30 
• van 11:30  tot 15:30        € 7,20 
• van 11.30  tot 16:00        € 8,10 
• van 11.30  tot 16:30        € 9,00 
• van 11.30  tot 17:00        € 9,90 

 
Er zal een boete van € 10 aangerekend worden als de kinderen na het einduur van de opvang 
worden afgehaald. De boete zal uitzonderlijk niet aangerekend worden als een kind eenmalig te laat 
wordt afgehaald, op voorwaarde dat de school op de hoogte is gebracht vóór het einduur van de 
opvang. 
 
 


