Zoek je kinderopvang
op zaterdag ?

T 050 32 72 60
Ruddershove 5
8000 Sint-Pieters
kinderdagverblijf@deblauwelelie.be
www.deblauwelelie.be

Zoek je kinderopvang op zaterdag?
Zoek niet verder!
Wij kunnen je helpen
Heb je een kind tussen 0 tot 6 jaar en zoek je opvang in het Brugse? Wij kunnen je
helpen in Sint-Pieters, nabij het AZ Sint-Jan ziekenhuis.
Ons team bestaat uit ervaren kindbegeleiders met sterke pedagogische
vaardigheden. Zowel een baby, peuter als een kleuter beleeft een aangename en
warme zaterdag bij ons.

Voor wie?
Je hebt structureel nood aan opvang op zaterdag omwille van je werksituatie?
Heb je nu en dan eens nood aan kinderopvang op zaterdag om welke reden dan ook?
Alle kinderen tussen 0 en 6 jaar zijn bij ons welkom.

Openingsuren op zaterdag
We zijn geopend op zaterdag tussen 07u00 en 18u00.
Op aanvraag kunnen we tot 19u00 de opvang van uw kind(eren) verzorgen.
Zaterdag
Van

07u00

Tot

18u00 en 19u00 op aanvraag

Prijs
Je betaalt voor elke zaterdag dat je kind in de opvang aanwezig is. De 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.

Wil je meer weten over de zaterdagwerking van De Blauwe Lelie?
Neem contact op met de verantwoordelijken Valerie Cornille: T 050 32 50 58 en
Isabelle Zwaenepoel: T 050 32 50 59

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/Inschrijving”
Klik op “Opvang aanvragen”
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

