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De Huisuiltjes



Opvang bij de Huisuiltjes

Wat doen de Huisuiltjes?
De Huisuiltjes, dat zijn Katia en Jo. Ze bieden opvang voor max. 18 kinderen tussen 
2,5 jaar en het einde van de lagere school. In deze kleine groep spelen kleuters en 
lagere school kinderen samen. De opvang is persoonlijk en biedt een hechte band 
voor elk kind.

Er is opvang mogelijk voor en na de schooluren, maar ook op de middag kan je kind er 
terecht. Eten, spelen en slapen behoren tot de mogelijkheden. Katia en Jo elk brengen 
of halen je kind met plezier van of naar de basisschool De Lenaard. 

Tijdens de schoolvakanties kun je heel de dag bij hen terecht. Je kind wordt geprik-
keld met uitdagende activiteiten. Katia en Jo trekken er graag op uit met een bonte 
stoet aan kinderen.  We spelen buiten, knutselen, ontdekken, bouwen en spelen naar 
hartenlust. Het is moeilijk om je bij ons te vervelen. Kinderen die willen, helpen bij het 
koken. 

Opvanguren
Tijdens het schooljaar zijn de Huisuiltjes geopend op ma-di-woe-don van 07u30 tot 
17u30 en op vrijdag van 12u tot 13u30. In de schoolvakanties kun je bij Katia en Jo 
terecht op ma-di-woe-don van 07u30 tot 17u30

Prijs
Je betaalt voor elke dag dat je kind in de opvang aanwezig is. Deze prijs hangt af van het 
gezinsinkomen en staat op het attest inkomenstarief. Dit attest moet je voor de start 
van de opvang aanvragen via mijn.kindengezin.be

Heb je hulp nodig om het attest aan te vragen? Neem dan contact op met ons of met de 
dienst voor onthaalouders.

Interesse?

Maak nader kennis met Katia en Jo. Hun contactgegevens vind je achterin de brochure.

Hoe dien ik een opvangaanvraag in?

 
Neem contact met Katia om de opvangmogelijkheden doorheen het schooljaar 
en de schoolvakanties te bekijken. De Huisuiltjes zijn aangesloten bij De Blauwe 
Lelie. Aanvraag kan ook altijd via onze website. 

1.  Ga naar www.deblauwelelie.be
2. Klik op de knop “Opvang aanvragen”
3. Vul het volledige aanvraagformulier in
4. Controleer je gegevens en verstuur je aanvraagformulier. 
 Je krijgt via e-mail een detailoverzicht van je aanvraag.

Heb je hulp nodig om opvang aan te vragen?  
Neem dan contact met ons op: T 050 32 75 55 


