Opvangaanvraag en inschrijving
Opvangaanvraag
Hieronder kan je een opvangaanvraag indienen voor opvang in één van onze
kinderdagverblijven of bij één van onze onthaalouders. Klik op de knop en vul het
formulier in. Je krijgt een bevestigingsmail met een kopie van je aanvraag.
Je doet een opvangaanvraag voor voorschoolse opvang (0-3 jaar) of voor opvang bij
een onthaalouder buitenschoolse opvang (2.5 -12 jaar).
Aanwezigheid:
De aanvragen worden bekeken op:
Maandagnamiddag
Dinsdagvoormiddag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Erlijn Charels – Administratief medewerker

 050 32 75 61
 erlijn.charels@deblauwelelie.be

Opvangvraag tijdens coronacrisis
De Blauwe Lelie is samen met stad Brugge en OCMW Brugge op zoek naar een
noodopvangregeling voor ouders die opvang zoeken tijdens de coronacrisis.
Voor wie?
Opvang voor schoolgaande kinderen (van 2.5 tot 12 jaar).
Voorwaarden?
Je kan opvang vragen indien je aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:
De opvang op school is ontoereikend.

De gebruikelijke opvang voor en na school is weg gevallen.
Hoe opvang aanvragen?
Klik hier om naar het online formulier te gaan en vul het formulier volledig in.
Vragen
Neem telefonisch (050 47 55 14) of via e-mail (loket@kinderopvangbrugge.be) contact
op indien je vragen hebt.

Inschrijving
Kijk even hieronder indien je op zoek naar buitenschoolse opvang in één van de
buitenschoolse opvanglocaties.
Opvang tijdens het schooljaar
Neem contact op met de opvanglocatie indien je opvang zoekt tijdens het schooljaar:

ZOC'jes (Zeebrugge)

Evendijk Oost 246

Meer info

ZOC'jes (Lissewege)

Stationsstraat 25

Meer info

Paddestoel (Sint-Michiels)

Stin-Arnolduslaan 26

Meer info

Ravotterke (Assebroek)

Dries 2A

Meer info

Team Machine (Sint-Jozef)

Gandhiplein 25

Meer info

Opvang tijdens de schoolvakanties
Neem je code bij de hand. Klik op de link van de locatie om je in te schrijven voor
vakantieopvang.
ZOC'jes (Zeebrugge)

Online inschrijving

ZOC'jes (Lissewege)

Online inschrijving

Paddestoel (Sint-Michiels) Online inschrijving
Ravotterke (Assebroek)

Online inschrijving

Team Machine

Online inschrijving

Hieperdepiep

Online inschrijving

Contactinformatie
Krachtige Kinderopvang - De Blauwe Lelie –
Welzijnsvereniging
Krachtige Kinderopvang - De Blauwe Lelie – Welzijnsvereniging Ruddershove 4 8000
Brugge
T 050 32 75 55

