
Welkom bij Ferm.

SamenFerm.be

Buitenschoolse Kinderopvang 
Schilde

Contacteer ons 
Turnhoutsebaan 202
2970 Schilde
Tel. 03/238 51 45
bko.schilde@samenferm.be

Verantwoordelijken
Nancy Hellemans - 0478/63 69 91
Valérie De Cock - 0473/81 99 19

Infolijn Ferm Kinderopvang
070/24 60 41 (elke werkdag tussen 9u en 14u)

Volg Ferm Kinderopvang op
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Praktische afspraken
Schrijf je kind voor de start van de opvang in. Na 
inschrijving ontvang je een klantnummer waarmee je 
online opvangdagen kan reserveren. Reserveren doe je 
via reserveren.samenferm.be.
Opgelet! Ook op schoolvrije dagen moet je op 
voorhand reserveren. De voor- en na-opvang van de 
speelpleinen hoef je niet te reserveren. Zodra je kind is 
ingeschreven voor een speelplein kan je beroep doen 
op de voor- en na-opvang. 

Spring je liever eens binnen? Dat kan vrijblijvend tijdens 
onze kantooruren of op afspraak. Je kan dan je vragen 
stellen en de nodige inschrijvingsdocumenten beko-
men. Maak zeker van de gelegenheid gebruik kennis 
te maken met ons team en een kijkje te nemen in onze 
opvanglocatie.

Alle info over onze werking kan je nog eens nalezen op 
SamenFerm.be/kinderopvang.
Bij ‘zoek kinderopvang’ vul je de gemeente in. Zo kom 
je op de lokale pagina waar je onder andere locaties, 
inschrijvingsdocumenten, tarieven en het huishoudelijk 
reglement vindt. 

Ferm Kinderopvang staat in voor de begeleiding van je 
kind voor en na school, op woensdagnamiddag, maar 
ook tijdens de middag en op schoolvrije- en vakantie-
dagen.  
Gericht op schoolgaande kinderen van de basisschool, 
met aandacht voor inclusie.  
We voorzien leuke activiteiten en ondersteunen 
tijdens vrij spel. 

Op volgende momenten kan je in de opvang terecht: 
	■ Voorschools van 7u30 tot een kwartier voor het 

begin van de lessen. 
	■ Middagtoezicht: uren in overleg met de school. 
	■ Naschools van een kwartier na het einde van de 

lessen tot 18u.  
	■ Woensdagnamiddag van een kwartier na het einde 

van de lessen tot 15u.  
	■ Schoolvrije dagen doorlopend van 7u30 tot 18u 

(behalve op woensdag: tot 15u).

In de vakanties: 
	■ Vooropvang speelpleinen van 7u30 tot 10u.  
	■ Na-opvang speelpleinen van 16u tot 18u. 
	■ De speelpleinen zijn open in juli en augustus, 

tijdens de herfstvakantie, de krokusvakantie en de 
paasvakantie.


