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Kinderopvang bij Stekelbees
S

tekelbees, het Initiatief Buitenschoolse Opvang
(IBO) van Landelijke Kinderopvang vzw, biedt in
samenwerking met gemeente Zedelgem kinderopvang op maat voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Het uitgangspunt van Stekelbees is het welbevinden
van de kinderen, hen warmte en geborgenheid bieden met opvang in een huiselijke sfeer. Er zijn Stekelbees-locaties in alle deelgemeenten van Zedelgem.
Kinderen uit de basisscholen van groot-Zedelgem krijgen voorrang.

Reserveren vanaf 20 mei
Reserveer via www.landelijkekinderopvang.be (doorklikken naar
‘Mijn LK’ > ‘Reserveer online’). De reservatieperiode start op maandag 20 mei om 8.00 u. en stopt telkens de week voor de opvangweek op donderdag om 12.00 u.
Nog geen klantnummer? Schrijf je dan eerst in. Voor nieuwe ouders geldt een eenmalige inschrijving. Inschrijvingsmapjes zijn
verkrijgbaar via het secretariaat (gegevens: zie verder), in de Stekelbees-locaties, in de basisscholen of bij de dienst Welzijn in het
gemeentehuis. Na het indienen van het ingevulde formulier ont-

Locaties

vang je een klantennummer waarmee je online kan reserveren.

• Stekelbees Zedelgem De Leeuw
Pastoor Staelensstraat 2 (0498 17 07 38)
• Stekelbees Aartrijke
Aartrijksestraat 7 (0498 17 07 41)
• Stekelbees Veldegem
Muscarstraat 15 (0498 17 07 40)
• Stekelbees Zedelgem dorp
Groenestraat 27 (0490 44 57 34)
• Stekelbees Loppem
Stationsstraat 16A (0471 53 54 99)
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Tarieven zomervakantie
• Een derde dag (tot en met 2 uur 59 min) : 4,78 EUR
• Een halve dag (3 tot en met 5 uur 59 min) : 7,20 EUR
• Een hele dag (vanaf 6 uur) : 14,37 EUR
Voor gezinnen met meerdere kinderen die dezelfde dag gebruik
maken van de opvang, geldt al vanaf het eerste kind een verminderd tarief. In bepaalde gevallen kan je een sociaal tarief aanvragen. De opvang is fiscaal aftrekbaar.
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Openingsuren

Contacteer het secretariaat

Tijdens de zomervakantie zijn alle locaties doorlopend open van

Kelly De Reese / Amelie Goormachtigh

7.00 tot 18.30 u.

Dienstencentrum De Braambeier (groen lokaal 1ste verdiep)
Loppemsestraat 14a, 8210 Zedelgem

Stekelbees is gesloten:

050 35 64 18 - lkzedelgem@landelijkekinderopvang.be

• op donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2019

www.landelijkekinderopvang.be

• op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus 2019
• van maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus 2019

Infolijn Landelijke Kinderopvang:
070/24.60.41 (tussen 9.00 en 14.00 u.)

Thema's

Ga ook gerust een kijkje nemen in jouw nabijgelegen opvang, de

Elke vakantie wordt per week een volledig thema uitgewerkt:

kinderbegeleidsters helpen je graag verder.

• Week 1 tot 5 juli: welkom in de televisiewereld
• Week 8 tot 10 juli: het magische kristal
• Week 15 tot 19 juli: huisdiergeheimen
• Week 5 tot 9 augustus: de boer zoekt ...
• Week 12 tot 14 augustus: welkom op de spelen
• Week 19 tot 23 augustus: een kast vol ideeën
• Week 26 tot 30 augustus: stad zonder kleur

Stekelbees zoekt jobstudenten!
Stekelbees zoekt voor al hun locaties jobstudenten (met of zonder diploma), zowel
voor kleine vakanties als voor de zomervakantie.
Vereisten:
• Je bent 18 jaar of ouder bij indiensttreding.
• Je bent in het bezit van een van volgende diploma’s:
-- BSO 7de jaar kinderzorg, verpleegkunde,
-- TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen,
leefgroep werking, sociaal-technische wetenschappen,
• Of je hebt minimum een bachelor opleiding met succes voltooid of je bent geslaagd met attest in 1ste en 2de jaar leerkracht/orthopedagogie/pedagogie van
het jonge kind/sociaal werk/psychologie.
• Voldoe je niet aan deze diplomavoorwaarden maar ben je wel 18 jaar? Stekelbees
zoekt ook mensen met ervaring zonder specifiek diploma.
• Je hebt ervaring in een jeugdbeweging en/of het jeugdwerk.
• Je kan samenwerken in een team.
• Je toont verantwoordelijkheidszin ten aanzien van de kinderen.
• Je kan vlot communiceren met ouders en andere contactpersonen.
Dus hou je van kinderen, speel je graag met hen in een aangename en huiselijke
sfeer? Wil je graag werken in een boeiende en speelse werkomgeving en in je eigen
buurt? Twijfel niet en solliciteer via www.ons.be > vacatures
Meer info via de selectiedienst (016 24 39 61) of de Stekelbeesverantwoordelijken
Kelly De Reese/Amelie Goormachtigh via lkzedelgem@landelijkekinderopvang.be
(bij voorkeur) of op het nummer 050 35 64 18.
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