Peutertuin Oogappel

krachtige kinderopvang

T 050 38 32 49
Rijselstraat 69 - 8200 Sint-Michiels
kdvoogappel@deblauwelelie.be
www.deblauwelelie.be

Peutertuin Oogappel

Wat is een peutertuin?
In de peutertuin benaderen we peuters op een positieve manier en houden we
rekening met hun leefwereld. We organiseren activiteiten samen met de kinderen.
De begeleiders van Oogappel hebben oog voor de interesses van peuters en
stimuleren de ontwikkeling op alle vlakken. Er is ook ruimte voor vrij spel, samen
ontdekken, fantasierijke taal, beweging en buiten spelen. In de peutertuin is het
belangrijk dat elk kind zich veilig en geborgen voelt.

Voor wie?
Peuters vanaf 18 maanden kunnen bij ons terecht tot ze naar school gaan en uiterlijk
tot 3 jaar.

Openingsuren
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Van

07u00

07u00

07u00

07u00

07u00

/

/

Tot

18u30

18u30

18u30

18u30

18u30

/

/

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 Oogappel?
Neem contact op met de verantwoordelijken Veerle en Willemijn: T 050 38 32 49

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

Ga naar www.deblauwelelie.be
Klik op de knop “Opvangaanvraag (0-3 jaar)”
Klik op “Ik wil een opvangaanvraag indienen”
Vul het volledige aanvraagformulier 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

