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Kinderdagverblijf ‘t Lijsternestje
Hoe werkt het kinderdagverblijf?
Kinderdagverblijf ‘t Lijsternestje is één van onze kinderdagverblijven. De kinderen
worden opgevangen in 3 groepen:
•
Groep 1: kinderen van 2 tot 12 maanden
•
Groep 2: kinderen van 12 tot 20 maanden
•
Groep 3: kinderen van 20 maanden tot 3 jaar
De kinderen maken de overstap naar groep 2 (=kruipergroep) of 3 (=lopergroep). We houden
voor deze overstap rekening met de ontwikkeling van je kind en met de grootte van de groep.
In elke groep kunnen we maximum 18 kinderen opvangen.

Voor wie?
Groepsopvang voor baby’s en peuters van 2 maanden tot 3 jaar:
•
Van maandag tot en met vrijdag
•
Tijdens de schoolvakanties
Deze kinderen gaan nog niet naar de kleuterschool.
Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in het kinderdagverblijf. De zorgvraag van je kind wordt besproken met de inclusiecoach. De inclusiecoach zal jou en ons als
kinderdagverblijf ondersteunen om kwalitatieve opvang te bieden voor jouw kind.
Buitenschoolse opvang voor kinderen tot 4 jaar:
•
Tijdens de schoolvakanties
Het aanbod van de buitenschoolse opvang is beperkt tot kinderen die al naar de opvang
kwamen.
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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 de teambegeleider.

Wil je meer weten over Kinderdagverblijf ‘t Lijsternestje?
Neem contact op met de teambegeleider van ’t Lijsternestje Kim Clarisse: T 050 20 06 18.

Hoe dien ik een opvangaanvraag in?
‘t Lijsternestje werkt met een online aanvraagformulier.
1.
2.
3.
4.

Ga naar www.deblauwelelie.be/zedelgem
Klik op de knop “opvang vragen”
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 20 06 18

