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Beste ouders
Welkom bij Hotel Pimpernel.
Wij zijn heel blij jouw kleine kapoen te leren kennen. We bedanken
jullie voor het vertrouwen en jullie keuze voor Hotel Pimpernel.
Wij doen er alles aan om jouw kindje een fijne tijd te geven met de
nodige zorg en houvast, met veel liefde, humor en activiteiten.
Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kan je ons
steeds bereiken via:
pimpernel@heder.be of op het nummer 03/540.19.93

h
Hoe gaat het in zijn werk?
Wil je een weekend de batterijen opladen? Ga je voor langere tijd op vakantie?
Moet je bevallen en zoek je gepaste opvang voor die periode? Ga je familie
bezoeken in het buitenland? Wij vangen graag jouw zoon of dochter op. Samen
bespreken we de termijn. We proberen eerst enkele nachtjes uit vooraleer we
een langere periode opvangen. Dit is belangrijk omdat we goed willen kunnen
inschatten welke zorg en houvast uw kindje nodig heeft.
Wij bieden geen dagopvang tijdens schooldagen. Er kan wel een samenwerking
zijn met de huidige dagopvang of school … In dit geval moeten jullie zelf vervoer
heen en weer organiseren.
Kindjes die naar school gaan in onze partnerschool ’t Sas of binnen Heder
dagopvang genieten, kunnen uiteraard wel vanuit Hotel Pimpernel heen en weer.
Tijdens schoolvakanties, in het weekend en op feestdagen zijn wij ook overdag
open.
Als je kindje bij ons logeert, vinden wij het fijn wanneer je belt en we staan je
graag uitgebreid te woord. Wij zijn druk in de weer tussen 7.00 uur en 9.30 uur
en tussen 16.30 uur en 19.30 uur. Daarna hebben we meer tijd om rustig te
praten met jullie.

o
Hoe inschrijven?
Inschrijven gebeurt telefonisch of via mail. Hoe vroeger je belt, hoe meer
kans je hebt op een plekje. We hebben momenteel vier logeerplaatsen.
Wat kost dit?
Je betaalt 12,68 euro per nacht. Deze prijs omvat opvang vanaf 19.00 uur
’s avonds t.e.m. 9.00 uur ’s morgens, inclusief ontbijt.
Voor een bijkomende aansluitende dag betaal je MFC 5,57 euro/RTH 8,35
euro. Deze dag loopt van 9.00 uur t.e.m. 19.00 uur ’s avonds en bevat
middagmaal, drinken, snack, avondmaal, begeleiding en verzorging.
Opgelet: contacteer ons bij PAB voor de prijzen.
Heb je graag dat het vuile wasgoed van uw kindje gewassen wordt bij ons,
dan kost dit 6 euro voor een volledige wasmand. Een bijkomende
voorwaarde is dat de kledij van naam is voorzien.
Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?
Als je wil annuleren, dan horen we dat graag minstens 48 uur op voorhand.
In geval van ziekte, neem je best zo snel mogelijk contact met ons.

Inpakken geblazen: wat neem je mee?
Zorg voor voldoende kledij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderbroeken
Onderhemdjes
Body’s
Pyjama
Sokken
Kousenbroeken
Broeken
Tshirts
Truitjes
Jurkjes
Rokjes
Jas
Sjaal & wanten in de winter
Zwemkledij + zwemluier (in de zomer)

Het is steeds handig om voldoende reservekledij te voorzien. Een ongelukje is
immers gauw gebeurd.
Toiletartikelen die je zelf moet voorzien:
•
•
•
•
•

Shampoo
Douchegel
Tandenborstel
Tandpasta
Kam of borstel

Handdoeken en washandjes gebruiken we van hier.
Medische artikelen:
•
Medicatie (dosering en frequentie)
•
Sondevoeding + spuiten (indien nodig)
•
Speciale groei of poedermelk
Achteraan vinden jullie inpaklijsten. Hierop kan je aanduiden wat jullie precies
hebben meegegeven, zodat wij bij het inpakken kunnen controleren dat alles
terug mee naar huis gaat.
Het is voor niemand fijn als iets verloren gaat. We zullen ons uiterste best
doen om dit te voorkomen.
Het helpt ons als alle spulletjes (kledij en gebruiksvoorwerpen) duidelijk
gelabeld zijn met de naam en voornaam van je zoon of dochter.

T: 03 540 19 93
E: pimpernel@heder.be

Broers en zussen WELKOM!!
Voor broers en zussen vanaf de leeftijd van 6 maanden tem 12 jaar zonder
extra zorgvraag.
Samen spelen, leren ,ontdekken en veel meer. Niet apart maar samen.
Via een korte intake kan dit snel geregeld worden.
Hoe doe je dit?
Door te mailen naar: clientonthaal@heder.be of te bellen naar: 03/541.33.80
(tenzij jij, Geert, het rechtstreekse nummer weet van cliëntenonthaal).
Wat kost dit?
€25 van 19u tem 9 u de volgende dag
€35 19u tem 16u de volgende dag
€ 5 voor een extra dagdeel. Als je zoon/dochter voor 19u komt of na 16u
blijft.
Bijvoorbeeld uw dochter komt van zaterdagochtend 9 uur tem 19 uur
zondagavond. Dan betaald u 45 euro.

Lize
Steffi

Eva

Heder
Galjoenstraat 2
2030 Antwerpen
W: Heder.be

Janne

Yane

Inpaklijst
Zet op de stippenlijn hoeveel stuks je meegeeft.
Kleding:
•
•
•
•

…
…
…
…

Onderbroeken
Onderhemdjes
Body’s
Pyama

•
•

… Sokken
… Kousenbroeken

•
•
•
•
•

…
…
…
…
…

•
•
•

… Jas
… Sjaal & wanten
… Zwemkledij + zwemluier

Broeken
Tshirts
Truien
Kleedjes
Rokjes

! denk aan voldoende reservekledij
Toiletartikelen:
Shampoo
Douchegel
Tandenborstel + tandpasta
Kam of borstel
Handdoeken en washandjes hebben wij hier ter plaatse
Medische artikelen:
•
Medicatie: dosering + frequentie steeds noteren als er iets
verandert of als je kindje maar zeer sporadisch komt
•

... Sondevoeding + … spuiten (indien nodig)

•

... Speciale groei of poedermelk

