
 AFSPRAKEN MET SPINIBO 
Buitenschoolse 
Kinderopvang Spinibo 
 
Asse: Boekfos 30 
Krokegem: Oude 
Dendermondsebaan 19 
Walfergem: Stevensveld 16 
Zellik: Noorderlaan 6 
 
Verantwoordelijke 
Dorien Capens  

 02 532 03 09 

   

spinibo@asse.be  
dorien.capens@asse.be 

 

 
Open 
Maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag 
07u – 08u (vertrek bus) 
15.15u – 18.15u (19u in 
Asse) 
 
Woensdag 
07u – 08u (vertrek bus) 
12.30u – 18.15u (19u in 
Asse) 
 
Schoolvrije dagen (ALTIJD 
ASSE) 
07u-19u 
 

Brengen/afhalen 

 Te laat 

 Door andere persoon 

 
 
 

Speelpleinwerking Spinibo 
 
 
Walfergem: Stevenslveld 16 
Zellik: Noorderlaan 6 
 
 
 
 
Verantwoordelijke 
Sofie De Wever 

 02 452 47 60 

  

speelpleinwerking@asse.be  
sofie.dewever@asse.be 

 

 
Open 
Walfergem 
07u – 19u (vooropvang van 
07u tot 8.30u en naopvang 
van 17u tot 19u) 
 
Zellik 
07u – 18u (vooropvang van 
07u tot 8.30u en naopvang 
van 17u tot 18u) 
 

 
 
 
 
 
Brengen/afhalen 

 Te laat 

 Door andere persoon 

 
 
 

Ziekte 

 
Wat als mijn kind ziek is?  Je kind kan niet naar Spinibo komen.   

Wat als mijn kind ziek wordt, 
koorts krijgt in Spinibo of een 
ongeval heeft gehad? 

Spinibo telefoneert jou. Kom je kind zo snel 
mogelijk halen. We maken afspraken rond de 
verzorging bij ongeval.  

Medicatie  

 
Wat als mijn kind medicatie krijgt? Meld altijd wanneer je kind medicatie krijgt, ook 

als Spinibo niets moet toedienen. 

Wat als Spinibo medicatie moet 
toedienen? 

Geef medicatie zoveel mogelijk thuis.  
Spinibo kan enkel medicatie geven op  voorschrift. 
Vraag een attest aan de arts/apotheker en bezorg 
dit aan de opvang. 

Allergie 
 
 
 
 

Wat als mijn kind een allergie 
heeft? 

Meld dit altijd direct aan Spinibo. We maken  
dan afspraken over de voeding van je kind.   

 Formulieren 

 
Inschrijven 
Hoe schrijf ik in?   

-> 1 keer schriftelijke overeenkomst en kindfiche 
invullen via afspraak met Dorien op maandag 
tussen 16u en 18u of op woensdag tussen 14.30u 
en 16.30u 
-> nadien jaarlijks herinschrijven via de website 
www.spinibo.be 
 
 

mailto:dorien.capens@asse.be
mailto:sofie.dewever@asse.be
http://www.spinibo.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi00oCCqJXVAhXIKlAKHTELAWEQjRwIBw&url=http://www.driegasthuizengroep.nl/services/extra-services/allergenen.html&psig=AFQjCNH2_utI6mDLcD4lDtu-m1v05t7raw&ust=1500552552805567


 

Wat breng je mee? 

  
- fruit of koek en eventueel 
sapje 
- lunch op woensdagmiddag 
 

De toegang is beveiligd 
in Asse centrum 

   
Elk jaar nieuwe code  

Kwijt/vergeten?  of 

vragen aan de begeleiding 

 
Prijs 

 
Voor- en na school: 1 euro 
per begonnen half uur.  
 
Woensdagmiddag: 
-> minder dan 3u aanwezig: 
4,50 euro 
-> tussen 3u en 6u aanwezig: 
7 euro 
 
Sociaal tarief 50% mogelijk 
Korting 25% meerdere 
kinderen 

 

Wat breng je mee? 

  
- 10-uurtje, lunch en 4-uurtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijs 

 
Inwoner Asse 
Halve dag 4 euro (of 3,75 
euro bij meerdere kinderen) 
Hele dag 8 euro (of 7,5 euro 
bij meerdere kinderen) 
 
Niet-inwoner (enkel wanneer 
kind wel in Asse naar school 
gaat) 
Halve dag 5,5 euro 
Hele dag 11 euro 
 
Voor- en naopvang 
1 euro per begonnen half uur 
 
Sociaal tarief 50% mogelijk 
Korting 25% meerdere 
kinderen 

-> na inschrijving mag je kind op elk 
opvangmoment komen, ook wanneer dit 
uitzonderlijk is.  

Betaling 
Hoe betaal ik?  

1 factuur/maand met detail van de 
opvangmomenten.  

  Indien je vragen hebt of opmerkingen over 
de factuur bel of mail je naar Dorien/Sofie.  

Klachten 

  
Wat als ik een klacht heb over 
Spinibo?  

Bespreek je klacht met de kinderbegeleider of 
Dorien/Sofie. Samen zoeken we naar een 
oplossing. Vul het klachtenformulier in. 

Wat als ik niet tevreden ben over 
de behandeling van mijn klacht?  
 
 

Je kan terecht bij Kind en Gezin-klachtendienst 

klachtendienst@kindengezin.be 

 02/533 14 14 
 

Nog vragen  

 
www.spinibo.be 
02 532 03 09 
spinibo@asse.be 

www.spinibo.be of www.asse.be  
02 452 47 60 
speelpleinwerking@asse.be 
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