Buitenschoolse
kinderopvang
Domino Bilzen
De stedelijke kinderopvang staat in voor de opvang van kinderen van de eerste kleuterklas t.e.m.
het zesde leerjaar. Alle kinderen van deze leeftijdsgroep die in Bilzen wonen of er naar school
gaan, kunnen bij ons terecht.
Onze opvang tracht het huiselijk karakter zoveel
mogelijk te benaderen. De kinderen worden opgevangen door vaste, ervaren begeleiders. Op
die manier kan er een stabiele vertrouwensrelatie
opgebouwd worden.

De gordijnen gaan dicht,
het licht gaat uit
en het is stil.
Want wij zijn gaan slapen,
zaten in ons klasje reeds te gapen.
Daarom zoeken wij ons bedje op,
zo voelen wij ons straks weer top!

info
Buitenschoolse
kinderopvang Domino
Waterstraat 4
3740 Munsterbilzen

Zeker niet
vergeten

E kinderopvang@bilzen.be
T 089 41 89 56

• boterhammetjes voor
‘s middags

www.bilzen.be/kinderopvang-domino
www.facebook.com/kinderopvangdomino
Instagram: dominobilzen

• eventueel een vieruurtje

		

• tutje of knuffel waar je 		
kindje mee slaapt

SLAPERTJES

VOOR WIE?
Alle beginnende kleuters van de scholen
van Beverst (Talentenhuis en Rippetip), Eigenbilzen (de Breg), Mopertingen (de Moppies), Hoelbeek (de Notelaar) en Schoonbeek (de Wilg).

SLAPERTJES
Voor het eerst naar school gaan is voor kinderen
vaak een grote stap. Op school krijgen ze veel indrukken te verwerken, alles is nieuw. Dit vraagt veel
energie. Sommige kinderen zijn tegen de middag
echt wel toe aan een dutje.
Daar kan Buitenschoolse kinderopvang Domino een
antwoord op bieden met de mogelijkheid tot middagslapen in onze vestigingen in Beverst, Eigenbilzen en Schoonbeek.
We halen je kind af op school. Hierna maken we tijd
voor toiletbezoeken en verzorging, eten gezellig
samen onze boterhammetjes op, lezen een verhaaltje en dan lekker rusten!

WANNEER EN WAAR?

INSCHRIJVEN?
Om gebruik te kunnen maken van de
kinderopvang moet je eerst een account
aanmaken. Dit kan via www.bilzen.be/
kinderopvang-domino.
Nadat je je login en wachtwoord ontvangen hebt, kan je zelf reserveren of
afmelden via het online registratiepakket
I -Active. Opgelet! De beschikbare bedjes
zijn beperkt.

Tijdens schooldagen op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag:
Domino Beverst, Zonhoevestraat 40
Domino Eigenbilzen, Eigenbilzenplein 4
Domino Schoonbeek, Schoolstraat 23

HOE?
Je kind wordt na reservatie vanaf 12 uur
opgehaald in de school en naar de opvanglocatie gebracht. Na het eten kunnen de
kinderen een dutje doen onder het toeziend oog van de begeleiding.
Wanneer je na 15.15 uur opvang nodig hebt,
kan je kind aansluitend opgevangen worden tot het sluitingsuur.

KOSTPRIJS?
Voor de namiddagopvang betaal je een
vast bedrag van 6,48 euro.

