ZOC'jes (Zeebrugge)
Werking
ZOC’jes Zeebrugge is één van onze buitenschoolse opvanglocaties. We bieden
opvang aan in een huiselijke sfeer. Een gemotiveerd team staat in voor de opvang en
begeleiding! De kinderen en hun ouders staan hierbij centraal.
In onze buitenschoolse opvang is het belangrijk dat kinderen kunnen spelen, ravotten
en helemaal zichzelf kunnen zijn. We gaan op zoek naar de interesses van het kind en
‘spelen’ hier op in. Dit gebeurt tijdens vrij spel en tijdens activiteiten.
Kinderen met een specifieke zorgbehoefte vragen soms een zorgvollere aanpak. We
gaan samen op zoek hoe we deze kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
Voor wie?
Schoolgaande kinderen van 2.5 – 12 jaar.
Inschrijving
Tijdens het schooljaar
Neem contact op met de opvanglocatie om een afspraak te maken.
Tijdens de schoolvakanties

Ben je gekend bij de ZOCjes?
Je ontvangt een mail van de opvanglocatie met daarin een persoonlijke code.
Met deze code kan je nadien inschrijven via deze link.
Ben je nog niet gekend in de ZOCjes?
Neem contact op met de opvanglocatie om een afspraak te maken. Ze maken voor
jou een dossier aan en bezorgen je een code om in te schrijven.
Met deze code kan je nadien inschrijven via deze link.
Opvangaanvraag
Hieronder kan je een opvangaanvraag indienen. Klik op de knop en vul het formulier in.
Je krijgt een bevestigingsmail met een kopie van je aanvraag.
Opgelet: dit is enkel een aanvraag, geen definitieve inschrijving van je kind.

Onze medewerkers

Laure Somers – Teambegeleider

 050 32 60 21
 laure.somers@deblauwelelie.be
Janne Deschout – Teambegeleider

 050 32 60 20
 Janne.deschout@deblauwelelie.be
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Contactinformatie
ZOC'jes Zeebrugge
De Blauwe Lelie – Welzijnsvereniging Evendijk-Oost 246 8380 Zeebrugge
T 050 32 60 20
zocjes@deblauwelelie.be
Vandaag van 15:10 tot 19:00
Morgen van 12:00 tot 19:00
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Contactinformatie
Krachtige Kinderopvang - De Blauwe Lelie –
Welzijnsvereniging
Krachtige Kinderopvang - De Blauwe Lelie – Welzijnsvereniging Ruddershove 4 8000
Brugge
T 050 32 75 55

