
 

 

Start inschrijvingen paasvakantie 2021 

  

Beste ouder(s),  

 

Omwille van de zeer wisselende maatregelen die ons vanuit de overheid worden opgelegd, willen wij de start van de 

inschrijvingen voor de paasvakantie met één week verlaten. Hiermee geven we onszelf iets meer ruimte om ons 

tijdig aan te passen en de inschrijvingen vlot te laten verlopen. We hopen op jullie begrip. 

 

De online inschrijvingen van de paasvakantie zullen dus starten op maandag 22 maart om 19 uur via jouw  

i-Schoolaccount. Daarnaast kun je vanaf dinsdag 23 maart ook op de volgende manieren inschrijven voor… 

 

• opvang bij Kinderopvang Turnhout: 

 

Via e-mail kinderopvang@turnhout.be  

Telefonisch 014 47 49 21 (van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur) 

Op afspraak  Onthaal kinderopvang in het Stadskantoor (Campus Blairon, 2300 Turnhout) van 8.30 tot 12 uur. Je 

maakt jouw afspraak ten laatste op maandag 22 maart om 16.30 uur. 

 

• de activiteiten van Turnhout Speelt: 

 

Op afspraak Onthaal jeugddienst (Draaiboomstraat 6, 2300 Turnhout). Hiervoor maak je telefonisch een afspraak 

via 014 42 33 81 tijdens de openingsuren (van 13 tot 16.30 uur).  

o Het onthaal is dinsdag 23 maart uitzonderlijk langer open voor afspraken, van 8.30 tot 12 uur 

en van 13 tot 16.30 uur. Daarna enkel tijdens onze openingsuren.  

o Indien nodig, kun je op dinsdag 23 maart, woensdag 24 maart en donderdag 25 maart ’s 

avonds een afspraak maken (tot 19 uur). Gelieve een avondafspraak één dag vooraf te maken. 

 

Wil je inschrijven voor zowel Kinderopvang als Turnhout Speelt tijdens dezelfde week van de paasvakantie? 

Dit kan, maar let op: omwille van corona gebeuren de inschrijvingen nog steeds in bubbels. Bij online inschrijvingen 

is er een automatische beperking binnen het i-Schoolplatform. Het systeem laat niet toe dat je tegelijk voor 

kinderopvang en een hobby (Turnhout Speelt) inschrijft. We raden daarom aan om ’s avonds eerst online in te 

schrijven voor Kinderopvang Turnhout; daar zijn de plaatsen het snelste volzet. De volgende dag kan je tijdens de 

openingsuren naar Kinderopvang Turnhout of naar de jeugddienst bellen om jouw inschrijving voor de Turnhout 

Speelt activiteiten af te ronden. Onze excuses voor dit ongemak. 

 

We merken ook dat jullie volop bezig zijn met het plannen van de zomervakantie. Helaas weten we nog niet hoe we 

de opvang deze zomer mogen of moeten organiseren. We brengen jullie op de hoogte van zodra alles duidelijk is. 

 

Nog vragen over… Turnhout Speelt activiteiten? Kinderopvang Turnhout? 

 T 014 42 33 81 (van 13 tot 16.30 uur) 

E jeugddienst@turnhout.be  

T 014 47 49 21 (van 8.30 tot 12 uur 

   en van 13 tot 16.30 uur) 

E kinderopvang@turnhout.be  

 

Met vriendelijke groeten  

     

 Jeugddienst Turnhout 
en Kinderopvang Turnhout  

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout 

stad@turnhout.be, www.turnhout.be 
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