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Kinderopvang
Berlare gaat
digitaal
De Boomhut in Berlare
De Speling in Overmere
‘t Biebelotje in Uitbergen

Vanaf september 2016 starten we met
ons online inschrijfsysteem! Hiervoor is
het noodzakelijk om je te registreren op
onze webshop voor 1 september 2016.
dienst vrije tijd, 052 43 25 40
kinderopvang@berlare.be
v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare

www.berlare.be
berlare

Nieuw!
De buitenschoolse kinderopvang van Berlare gaat mee met de tijd! Het digitale
tijdperk zorgt voor enkele verschuivingen in onze communicatie. In deze flyer
brengen wij jullie hierover op de hoogte.

Online inschrijvingssysteem
Om het inschrijfsysteem vlotter te laten verlopen, zullen de inschrijvingen vanaf de
herfstvakantie 2016 online gebeuren.

Belangrijk voor iedereen!
Om ons voor te bereiden op deze nieuwe inschrijfmodule, vragen we met
aandrang aan ALLE gezinnen uit de kinderopvang om zich te registreren op de
webshop vanaf maandag 30 mei tot 1 september: op www.berlare.be/ibo.html,
bij ‘online inschrijfsysteem’ vind je de link naar de webshop! Dit geldt voor
nieuwe gezinnen én gezinnen die reeds ingeschreven zijn. Zo kan uw kind zonder
problemen naar de kinderopvang komen in het het volgende schooljaar.
Stappenplan voor online registratie:
1. Meld je aan als nieuwe gebruiker
2. Vul de gevraagde gegevens in
3. Je krijgt een mailtje, hiermee kan je jouw account activeren
4. Meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord
5. Voeg gezinsleden toe die naar de kinderopvang komen (overzicht gezinsleden)
6. Druk dan op de knop ‘kinderopvang’, kies daar de opvanglocatie naar keuze
7. Vergeet op het einde je ‘bestelling’ niet te bevestigen

BerlareApp
Gemeente Berlare heeft haar eigen App: de BerlareApp. Gemeentediensten,
verenigingen en handelaars kunnen via één enkele app met inwoners, leden of
klanten communiceren.
Ook kinderopvang Berlare vind je terug op de BerlareApp. Download de BerlareApp
gratis via de App-store of Google-play. Zo krijg je meteen alle meldingen van de
kinderopvang. Als gebruiker kies je zelf welke gemeentediensten en verenigingen
je volgt. We gebruiken deze App vooral om noodzakelijke, dringende informatie op
een snelle manier delen met onze volgers.

Facebookpagina ‘Buitenschoolse kinderopvang Berlare’
Bij de start van het nieuwe schooljaar (september 2016) lanceren wij onze
Facebookpagina. Zo kunnen wij foto’s, activiteiten en informatie delen via Facebook.
Hou Facebook in de gaten en geef ‘Buitenschoolse kinderopvang Berlare’ een dikke
duim!
meer info: dienst vrije tijd, Gaver 72 - 9290 Berlare, 052 43 25 40 kinderopvang@berlare.be

