
 

 

Uit het HHR van januari 2018 : 

Voor je gezinsvakantie(s) en verlofdagen kan je gebruik maken van de aan jou toegekende respijtdagen.  

We vragen je om verlofdagen en gezinsvakanties tijdig door te geven, zodat we onze planning (medewerkers en 

maaltijden) hieraan kunnen aanpassen. We vragen je om je geplande afwezigheden tijdig door te geven. 

 

Naam van kindje(s) : ……………………………………………………………………………Groep :………………………………….. 

Zal op de navolgende opvangdagen NIET aanwezig zijn* (enkel afwezigheden noteren!) : 

 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

 

Handtekening voor akkoord ouder(s):    Datum : 

 

 



 

 

 

 

Uit het HHR van januari 2018 : 

In juli en augustus kan je gebruik maken van niet te betalen ‘extra verlofdagen’ (boven de respijtdagen). Hiervoor 

dien je je geplande afwezigheden en extra verlofdagen door te geven voor de afgesproken einddatum (31 mei 2019).  

 

Naam van kindje(s) : ……………………………………………………………………………Groep :………………………………….. 

Zal op de navolgende opvangdagen NIET aanwezig zijn* (enkel afwezigheden noteren!) : 

          

  JULI     AUG     AUG    
Ma  1   Do 1   Ma 19    
Di 2   Vr 2   Di 20    
Wo 3       Wo 21    
Do 4   Ma  5   Do 22    
Vr 5   Di 6   Vr 23    
      Wo 7          
Ma  8   Do 8   Ma 26    
Di 9   Vr 9   Di 27    
Wo 10       Wo 28    
Do 11   Ma   12   Do 29    
Vr  12 Gesloten Di   13   Vr 30   

   Wo 14        

Di 30  Do 15 Gesloten     

Wo 31  Vrij  16 Gesloten      

          
 

Handtekening voor akkoord ouder(s):    Datum : 

 

 



 

 

 

 

Uit het HHR van januari 2018 : 

In juli en augustus kan je gebruik maken van niet te betalen ‘extra verlofdagen’ (boven de respijtdagen). Hiervoor 

dien je je geplande afwezigheden en extra verlofdagen door te geven voor de afgesproken einddatum (20 september 

2019).  

 

 

Naam van kindje(s) : ……………………………………………………………………………Groep :………………………………….. 

 

Zal op de navolgende opvangdagen NIET aanwezig zijn* 

 (enkel afwezigheden noteren!) : 

 

 

 

      

  oktober     November    
Ma  28   Vr 1 Gesloten  
Di 29        
Wo 30        
Do 31        

 

Handtekening voor akkoord ouder(s):    Datum : 

 

  

 



 

 

 

 

Uit het HHR van januari 2018 : 

Voor je gezinsvakantie(s) en verlofdagen kan je gebruik maken van de aan jou toegekende respijtdagen.  

We vragen je om verlofdagen en gezinsvakanties tijdig door te geven, zodat we onze planning (medewerkers en 

maaltijden) hieraan kunnen aanpassen. We vragen je om je geplande afwezigheden tijdens de schoolvakanties door te 

geven voor de afgesproken einddatum (20 november 2019). 

 

Naam van kindje(s) : ……………………………………………………………………………Groep :………………………………….. 

Zal op de navolgende geplande opvangdagen NIET aanwezig zijn 

*(enkel afwezigheden noteren!) : 

      

  December     Januari   

Ma  23   Woe 1 Gesloten 

Di 24   Do 2 Gesloten 

Wo 25 Gesloten Vrij 3   

Do 26 Gesloten      

Vr 27 Gesloten     

          

Ma  30 Gesloten     

Di 31 Gesloten     
 

Handtekening voor akkoord ouder(s):    Datum : 

 

 

 

 


