
Welkom ........................



De opvang is van maandag tot vrijdag open vanaf 6u45 tot 19u.

Wij brengen en halen kinderen dagelijks naar en van school.

Tussendoortjes en drank (melk- water - soep) hoef je niet zelf mee te brengen.

Wij voorzien een gevarieerd aanbod (yoghurt, fruit, pudding, koekjes,

boterhammen,...)

Allergieën? Geef dit zeker door aan de begeleiding bij de opstart van de opvang.

Wij voorzien passende alternatieven!

Op woensdagmiddag en vakantiedagen breng je een eigen lunchpakket mee.

Wij zorgen voor verse soep.

Is je kindje nog niet (helemaal) zindelijk? Voorzie wat reservekledij                      

 in de boekentas.

Draagt je kind nog een pamper? Breng er een aantal mee of laat een pak in de

opvang.

Heb je een vraag, een compliment, een suggestie of een klacht? Spreek ons aan!

Je kan dit ook altijd doorgeven via onze website www.kidz.be.

Dringende vragen? Bel ons.                                                                                   

 051 80 53 82 (KIDZ Lizzie) of 051 80 53 00 (dienst administratie) 

Praktische info



Vroege vogels kunnen rustig van hun ontbijt genieten in de opvang.

Op schooldagen wordt huiswerkbegeleiding voorzien 
(volledig vrijblijvend)

Nét dat tikkeltje meer

Volgt je kind tekenles, muziekles of sport bij Dosko of in de sporthal
Beveren? Wij brengen je kindje naar zijn of haar hobby.



er is mogelijkheid om rustig te

ontbijten 

kinderen kunnen vrij spelen 

om 8u15 vertrekken we te voet naar

school

om 16u15 (15u15 op vrijdag) halen we

de kinderen op in school

we eten een 4-uurtje 

de kinderen mogen vrij spelen

Een dag in de opvang

Ochtendopvang

Avondopvang



om 11u30 halen we de kinderen op in school

we eten onze boterhammen met lekkere

soep op 

de kinderen mogen vrij spelen

de kinderen kunnen meedoen aan de

aangeboden activiteiten

we eten een 4-uurtje

de kinderen mogen vrij spelen

de kinderen mogen vrij spelen

we eten ons tussendoortje

de kinderen mogen vrij spelen en er worden

leuke spelprikkels voorzien

we eten onze boterhammen met lekkere soep

op

de kinderen mogen vrij spelen

kinderen kunnen deelnemen aan de

aangeboden activiteiten

we eten  4-uurtje

de kinderen mogen vrij spelen

Dagverloop vakantie of schoolvrije dag

Woensdagnamiddagopvang



KIDZ
@meerdankidz

KIDZ_stagram
#KIDZ

Volg je ons ook op sociale media?

Prijs

tarieven erkende opvang voorschools:
 1,30 euro/begonnen halfuur

tarieven erkende opvang naschools:
 1,75 euro/ begonnen halfuur (all-in tarief)

tarieven op woensdag, schoolvrije dagen en vakantiedagen*:
voor opvang van minder dan 3 u. = 5,02 EUR
voor opvang tussen 3 en 6 u. =7,58 EUR
voor opvang van meer dan 6 u. (= volle dag tarief) = 15,11 EUR

*bij korte aanwezigheid op woensdag wordt automatisch het meest
gunstige tarief toegepast

Extra's kunnen aangerekend worden voor laattijdig afhalen/annuleren,
pampers, koortswerende middelen, ... 
De exacte tarieven vind je terug in het huishoudelijk reglement.



Mijn paspoort

Mijn naam is:...............................

Ik geniet van:........................................................................................................................

.......................................................................................................................maakt me blij.

Ik speel graag met...............................................................................................................

....................................................................................................................doe ik niet graag.

Mijn interesses zijn.................................................................................................................

Ik durf wel eens......................................................................................................................

Als ik niet goed in mijn vel zit zie je dat aan.....................................................................

De begeleiding kan mij hierbij helpen door:....................................................................

Ik spreek thuis.........................................................................................................................

Dit zijn enkele woorden uit mijn thuistaal:........................................................................

....................................................................................................................................................

Ik heb hulp nodig bij:.............................................................................................................

FOTO

Vul "mijn paspoort" in en geef het af aan de begeleiding.


