
 

 

Vind je het zoeken naar opvang in de vakantie ook steeds een ‘stressie’ gebeuren? 

Brengt het voeren/ halen van jouw kinderen naar/ van verschillende (kamp)locaties ook voor jou een 

heel drukke planning met zich mee? 

Zou je het ook veel leuker vinden mochten jouw kinderen in de vakantie heel gewoon naar school 

kunnen om daar – onder toezicht – bij te spelen? 

 

… Dan vind jij COKIDO - net zoals ons - wellicht een TOP-idee! … 
 

COKIDO?! Waismeda? 

Cokido is een organisatie die het mogelijk maakt dat verschillende ouders zich verenigen om samen de 

opvang van hun kinderen te organiseren (= bijspelen).  Interessant dus! 

 

… En hoe werkt dat dan?  

De organisatie van de opvang gebeurt steeds door de geïnteresseerde ouders. Als je graag een of meer 

kindjes die school lopen in BS De Driesprong laat bijspelen in de vakantie, dan kan dit mits je als 

(groot)ouder ook zelf een moment komt begeleiden/ oppassen/ zot doen. Door dit met meerdere 

(groot)ouders samen te doen, kunnen we zo oppasmomenten verdelen. 

Tijdens de eerste twee weken van juli (2019) vond Cokido voor het eerst plaats op school. Een meute 

enthousiaste ouders breit er graag een vervolg aan. Toen konden we het zo organiseren dat je als 

ouder (vaak) 1 dag kwam bijspelen en zo kon genieten van een week opvang voor je kind(eren).  

 

… En wat kost dat dan? 

Jouw kind onder begeleiding laten spelen op het schooldomein kost 2 euro per dag per kind. Hiervan 

gaat 1 euro naar nutsvoorzieningen en brandverzekering. De resterende euro wordt besteed aan de 

aankoop van materiaal voor een leuke activiteit. In vakanties waar we de opvangruimte extra moeten  

verwarmen, komt hier nog een klein bedrag bovenop.  

 

… En wanneer is dat dan? 

Dit schooljaar kunnen we bijspelen organiseren in de herfstvakantie (ma-di-woe), de paasvakantie 

(eerste week) en in de zomervakantie (eerste drie weken van juli).  

 

Kom je samen met ons bijspelen?  

Noteer hierna je gegevens, geef het briefje ten laatste volgende week 

maandag mee met je kapoen en je hoort heel binnenkort van ons! 

 

Doe jij ook mee? 



 

 

 

 
Ik, _____________________________________________________________ 
laat mijn kinderen graag bijspelen op school tijdens volgende vakanties: (kruis 

jouw voorkeur aan). 
 
We krijgen graag een zo goed mogelijk zicht op het aantal kinderen dat per vakantie komt bijspelen. 
Uiteraard is het mogelijk om niet steeds een hele week bij te spelen. De concrete (definitieve) invulling volgt 
na een startvergadering (uitnodiging voor een vergadering volgt nog). 

 
 Herfstvakantie (ma-di-woe) 

              
 Paasvakantie (eerste week) 

 
 Zomervakantie (eerste week) 

 
 Zomervakantie (tweede week) 

 
 Zomervakantie (derde week) 

 
 
Mijn contactgegevens: 
 Emailadres: ________________________________________________ 
 Tel. nr (gsm): _______________________________________________ 
 Ik kan mij het best vrij maken op een ___________________________ 

(weekavond). Hier houden we zo goed als mogelijk rekening mee wanneer we een 

startvergadering inplannen. 
 

 

Tot binnenkort! 

 

Griet, mama van Lou (L2) en Ralf (K3) 

Saar, mama van Kamiel (L2) en Does (K3) 

Annelien, mama van Korneel (K2) 

Ariane, mama van Jade (L5) en Jaro (L2) 

Kristof, papa van Lina (L4) 

Mira, mama van Norah (L3), Rube (L1) en Bores (K2) 

Yanne, mama van Tuur (L2), Anna (K3) en Lucie (K1) 

Imke, mama van Jack (K3) en Lou (K2) 

Win je graag snel extra info in?  

Dat kan op volgend emailadres: imkedeleu@hotmail.com 

 Aantal kinderen: ___________ 

Leeftijd: __________________ 

 Aantal kinderen: ___________ 

Leeftijd: __________________ 

 Aantal kinderen: ___________ 

Leeftijd: __________________ 

 Aantal kinderen: ___________ 

Leeftijd: __________________ 

 Aantal kinderen: ___________ 

Leeftijd: __________________ 

 


