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Kinderdagverblijf De Kleine Wereld

Hoe werkt het kinderdagverblijf?
Het kinderdagverblijf heeft 6 leefgroepen:
•
2 gemengde groepen (kinderen van 0 tot 3 jaar)
•
2 babygroepen (kinderen van 0 tot 18 maanden)
•
2 peutergroepen (kinderen van 18 maanden tot 3 jaar)

Voor wie?
Baby’s en peuters van 0 - 3 jaar kunnen er heel het jaar door terecht. Er is een aanbod
van maandag tot en met zaterdag.
Tijdens de schoolvakanties en zaterdag zijn kleuters tot 6 jaar welkom.

Openingsuren
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Van

06u00

06u00

06u00

06u00

Tot

20u00

20u00

20u00

20u00

06u00

07u00

/

20u00

18u00*

/

* op aanvraag tot 19 uur

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 één van de
opvanglocaties van De Blauwe Lelie of met de Dienst Voor Onthaalouders.

Wil je meer weten over Kinderdagverblijf De Kleine Wereld?
Neem contact op met de teambegeleider Valerie Cornille: T 050 32 50 58;
Isabelle Zwaenepoel: T 050 32 50 59; Goele Dewitte: T 050 32 62 65.

Hoe dien ik een opvangaanvraag in?
De Blauwe Lelie werkt met een online aanvraagformulier.
1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar www.deblauwelelie.be
Klik op de knop “aanvraag en inschrijving”
Klik op “opvang aanvragen”
Vul het formulier volledig in
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 61

