
De eerste vakantiedag van je kindje in het Meykevertje. 
 

Is dit de eerste dag dat je je kindje brengt in de 
vakantie? 

Enkele praktische tips voor mama en papa deze 
eerste dag! 

 

1. Hang de jas van je kind aan de kapstok bij het symbool en kleur van je kind. 
(zie hieronder) De rechterzijde van de inkomhal is volledig bestemd voor de teddyberen. 

 
2. Geef de naam van je kind op  bij de begeleiding aan de balie. Plaats je handtekening 

naast het vermelde uur. Meld belangrijke informatie zeker aan de begeleiding. De 
begeleiding noteert dit in het logboek voor de collega’s die later opkomen.  

 
3. Loop door naar de keuken. Zet het  tien -uurtje van je kind in de voorziene kast in de 

keuken.  Zet dit bij het groepssymbool (teddybeer, pandabeer, kampioen of tiener) van je 
kind. Tienuurtje= gezond tussendoortje en drankje. Noteer zeker de naam van je kind! 

 
4. Ga naar de keukentafel met curverboxen.  Zet het lunchpakket in de juiste curverbox 

met groepssymbool van je kind. Noteer hier ook de naam van je kind op. Wij zetten de 
lunchpakketten straks in de koelkast.  

 
5. Plaats  de  tas of rugzak in de inkomhal bij het groepssymbool van je kind. We vragen dat 

de kinderen na het eetmoment zelf hun spulletjes terugsteken in hun tas.  
 

6. Neem afscheid van je kindje. Probeer het afscheid kort te houden. Als je kind dat wilt, 
mag hij/zij zwaaien aan het venster. Een begeleider kan je kindje ook van je overnemen 
om samen te zwaaien.  

 
7. Zorg  ervoor dat de voordeur goed gesloten is.  

 

Lukt het afscheid niet zo vlot? 

Aarzel niet om straks even te bellen hoe het inmiddels 
met je kindje gesteld is! 

09.346.54.22 

 

 



De eerste vakantiedag van je kindje in het Meykevertje. 
 

De groepssymbolen in Het Meykevertje 

 

Zit je kind in het  1ste of 2de kleuterklasje?  Dan is hij/zij een teddybeer! 

Geel symbool    

 

 

Zit je kind in het 3de kleuterklas?  Dan is hij/zij een pandabeer! 

Oranje/rood symbool 

 

 

Zit je kind in het 1ste, 2de, 3de leerjaar?   Dan is hij/ zij een kampioen! 

Blauw  symbool 

                                  

 


