
  Moet u  zelf gaan werken? 

Lopen uw werkuren niet gelijk met 

de schooluren van uw kind? 

Wat nu? 

Voor deze vragen hebben wij ‘de’ 

oplossing. 

Wij bieden een goede opvang voor uw 

kind dagelijks aan voor en na schooltijd, 

waar de kinderen zich ten volle kunnen 

ontspannen en deelnemen aan 

verschillende activiteiten. 

Wij stellen u graag onze 

‘Buitenschoolse kinderopvang’ 

voor! 

 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 

Kido-Club vzw, heeft sinds december 

1998 een erkenning als Initiatief 

Buitenschoolse Opvang en startte een 

samenwerking met uw school sinds 

september 2018. 

Kido-Club biedt opvang aan alle kinderen 

van 2,5 tot 12 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag – dinsdag – donderdag  

7u tot 8u20 

 16u tot 18u30 

Woensdag  

 7u tot 8u20 

 12u15 tot 18u30 

Vrijdag  

 7u tot 8u20 

 15u45 tot 18u30 

 
  KOSTPRIJS vanaf 1 januari 2018     

Voor de VOOR-EN NASCHOOLSE OPVANG 

ontvangt u een factuur vanuit de Stad 

Leuven. Het tarief bedraagt 0,45 € per 

begonnen kwartier. 

De kleuters: 
Zij spelen in het opvanglokaal grenzend aan 
de kleuterspeelplaats. 

Bij mooi weer spelen de kindjes buiten op de 

kleuterspeelplaats 

De lagere schoolkinderen: 

Bij aanwezigheid in de Polyvalente zaal zal er 

een Groene bol omhoog hangen en bij 
afwezigheid een rode bol. 
In de polyvalente zaal : van 16u–16u30 wordt 
er een rustig moment georganiseerd waar de 
kinderen de keuze hebben of ze hier aan 
deelnemen of niet. 

Er is dus geen garantie dat de kinderen hun 

huiswerk gemaakt hebben tijdens de opvang. 
Nadien zijn er activiteiten waar de kinderen 
vrijblijvend aan kunnen deelnemen. Bij mooi 
weer, spelen de kinderen buiten op de 
speelplaats van de lagere school. 

 

 

Gebeurt er iets tijdens de opvang en u 

moet een dokter raadplegen? Vraag zeker 

verzekeringspapieren bij de begeleiding. 

De ingevulde documenten kan u terug 

bezorgen aan: Kido-club.  

Adres:  

Baron Descampslaan 43,  

3018 Wijgmaal. 

De ingevulde documenten kan u ook 

doorsturen naar het volgende e-

mailadres:  

Kido-administratie@telenet.be 

Tijdens schoolvrije dagen en 

vakantiedagen kan u gebruik maken van 

de opvangmogelijkheden van:  

Kido – Club Wijgmaal.  

Adres: Baron Descampslaan 43,  

3018 Wijgmaal. 

Openingsuren: 7u tot 18u30 

Reservatie voor deze dagen is verplicht! 

Mogelijkheid tot het bestellen van warme 

maaltijd en 10uurtje en vieruurtje tegen 

een kleine bijdragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSUREN 

SCHOOLVRIJE DAGEN & 
VAKANTIEDAGEN 

WAAR kan ik mijn kind afhalen? 

Wat te doen bij ongevallen? 
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Voor SCHOOLVRIJE-EN VAKANTIEDAGEN 

betaalt u : 

 

o < 3 uur : 4,68 € 

o 3 tot 6 uur : 7,12 € 

o > 6 uur : 13,72 € 
 

U ontvangt een factuur vanuit Kido-club 

Wijgmaal 

 

Voor CONSUMPTIES betaalt u:  

 

o Drank, koek fruit: 0,50 € 

o Verse soep: 1,30 €              

(schoolvrije- en vakantiedagen) 

o Warme maaltijd : 4,90 € 

(Schoolvrije dagen en vakantiedagen, 

na reservatie) 

 

KORTING (niet op de consumpties) : 

o 25% korting vanaf het tweede kind. 

o 50% korting als u het Omnio-statuut 

(www.riziv.fgov.be) heeft of als u 

verhoogde kinderbijslag ontvangt. 

 

 

THUISOPVANG ZIEKE KINDEREN 

 

Bij Kido- Club kan u ook terecht voor 

thuisopvang zieke kind. Een 

gekwalificeerd verzorgende komt bij u 

thuis en staat in voor de opvang en 

verzorging van uw ziek kind. 

Info vindt u op onze website : 

www.kidoclub.be 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIDO – Club vzw 

Wijgmaal 

 

www.kidoclub.be 

 

 

Contactpersoon voor De Bosstraat: 

Lien Verdonck 

 

 

Kido-Club vzw 

Baron Descampslaan 43 

3018 Wijgmaal 

 

tel:  016 44 54 18 

 

kido-administratie@telenet.be 

 

www.kidoclub.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met Stad Leuven 

organiseert Kido Club:  

 

 

 

 

BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG 

 

 

 

 

In uw school: De Bosstraat te Wilsele.  
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