
 

 Kinderen gaan op verkenning, experimenteren en 

verleggen hun grenzen. Degelijke kinderopvang 

biedt jonge kinderen niet alleen verzorging en 

geborgenheid, maar is ook gericht op het 

stimuleren en het ontwikkelen van kinderen. 

Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer de balans 

van het beschermen naar het opgroeien overhelt. 

Het is geen echte opvang meer, maar vrije tijd 

waarin kinderen volwaardige partner kunnen 

worden.  

In de kinderopvang leren kinderen van jongs af 

aan om met anderen om te gaan. Ze ontmoeten 

er kinderen zoals zijzelf, maar ook kinderen met 

een handicap, allochtone kinderen of kinderen uit 

armere gezinnen. Deze ervaring bereidt hen voor 

op een maatschappij die hoe langer hoe diverser 

wordt. 

 

DAGOPVANG VAN JE KIND TUSSEN 

0 EN 12 JAAR BIJ EEN 

ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDER OF 

ZELFSTANDIGKINDERDAGVERLIJF  

TE ZOMERGEM 

Ontwikkeling van kinderen 

Er zijn een aantal aspecten die we graag even op 

een rijtje zetten.  Ze zijn voor ons van groot belang 

in de opvang van uw kind(eren). 

 

VEILIGHEID 

In de eerste plaats bieden we veiligheid: het kind 

moet zich veilig kunnen voelen in een naar de 

kinderen aangepaste slaap- en leefruimte, met 

daarin een aanbod van verantwoord, leerrijk en 

aangenaam spelmateriaal. 

SPELKEUZE 

De spelkeuzes kunnen vrij door de kinderen 

gekozen worden:  met regelmaat wordt er met de  

kinderen een persoonlijke of groepsactiviteit 

gedaan. 

EIGEN RITME 

Nog een aspect dat van groot belang is, is de 

kinderen respecteren in hun eigen ritme.  Elk kind is 

verschillend.  Het is dan ook belangrijk het kind 

individueel te bekijken en te begeleiden.  Dit door 

een antwoord te bieden op hun specifieke vragen 

en door in te gaan op hun noden.   Zo proberen 

we de zelfstandigheid van uw kind te stimuleren. 

SOCIAAL 

De vierde peiler staat voor het sociale aspect. 

Omdat de kinderen in groep spelen, Ieren ze ook 

omgaan met andere kinderen en andere 

volwassenen dan hun ouders. 

HYGIENE 

Hygiëne wordt heel hoog in het vaandel 

gedragen.  Uw kind zal bij ons een lekkere, 

gevarieerde en naar de leeftijd aangepaste verse 

maaltijd genieten. 

CONTACT 

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk aspect, 

vinden we een goed contact tussen ouders en de 

opvang nodig.  Het is belangrijk als opvang te 

weten hoe de ouders de opvoeding van hun kind 

zien.  Een goede eerste kennismaking en een 

dagelijks gesprekje met de ouders kan hier een 

grote hulp zijn. 

Uw en onze belangen 

 - ZOO - 

Zelfstandige Onthaalouder 
Kleinschalige opvang bij een Onthaalouder thuis  

tot max. 7 kinderen. 
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Maatschappelijk belang 

 - ZKDV - 

Zelfstandige Kinderdagverblijf 
  

Groepsopvang tot max. 24 kinderen. 

Zelfstandige Onthaalouder 

‘t Frobelke 
Viviane Van Vooren  

Kruisstraat 14a 
9930 Zomergem 

09 372 45 31 
 

maandag tot vrijdag van 7u tot 18u 
woensdag van 7u tot 17u 

voor kinderen van 0 tot 3 jaar 

De Kleine Luier 
Caroline Vereecke 

Grote Baan 11 
9930 Zomergem 

0492 75 70 18 
www.dekleineluier.be 
info@dekleineluier.be 

 
maandag tot vrijdag van 7u tot 18u 

voor kinderen van 0 tot 3 jaar 

KOGA 
Sabine Plovyt 
Peter Martens 

Ronselekouter 8 
9932 Ronsele 

09 372 66 88 of 0486 39 74 99 
www.kogaopvang.be 
info@kogaopvang.be 

 
maandag tot vrijdag van 6u tot 20u 

voor kinderen van 0 tot 12 jaar 

Mini-crèche bij Tante Lala 
Sandra Dobbelaere 
Grote Steenweg 35  
9930  Zomergem  

0474 56 71 75  
 

maandag tot vrijdag van 6u30 tot 19u 
voor kinderen van 0 tot 3 jaar 

Mini-crèche Pipo  
Sandra & Anja 

Weldadigheidstraat 60  
9930  Zomergem  

0478 95 18 82  
 

maandag tot donderdag van 7u tot 18u 
vrijdag van 7u tot 13u 

voor kinderen van 0 tot 3 jaar 

 

Ukkepuk 
Ann Gevaert  

Korteboeken 1 D  
9930  Zomergem  

0477 18 82 62  
martin_claeys@telenet.be 

 
maandag tot donderdag van 7u tot 18u 

vrijdag van 7u tot 17u30 
voor kinderen van 0 tot 6 jaar 

Brigitte Mouton 
Langeboeken 25  
9930  Zomergem 

09 372 92 24 
 

maandag tot vrijdag van 7u tot 19u 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar 

Greta Mouton 
Oostwinkeldorp 63  
9931 Oostwinkel 

09 377 90 91 
gretamouton@skynet.be 

 
maandag tot vrijdag van 6u30 tot 18u 

voor kinderen van 0 tot 3 jaar 

Greta Van Laere 
Vaart Rechts 28 A  
9930  Zomergem 

0478 23 27 65 
danny.de.bruyne1@pandora.be 

 
maandag tot vrijdag van 7u tot 18u 

voor kinderen van 0 tot 3 jaar 

Martine Hoste 
Weldadigheidstraat 11  

9930  Zomergem 
09 372 93 13 

marc.van.der.eecken1@pandora.be 
 

maandag tot donderdag van 7u tot 18u 
vrijdag van 7u tot 17u 

voor kinderen van 0 tot 3 jaar 

Opvang Kindergarden 
Petra Vervaet 

Rijvers 30  
9930  Zomergem 

0498 16 35 54 
petra.vervaet@telenet.be 

 
maandag tot vrijdag van 7u tot 24u 

zaterdag van 7u tot 15u 
voor kinderen van 0 tot 3 jaar 

Kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze 

samenleving.  

 Ouders puzzelen heel 

 wat  af om te kunnen 

 werken  en om 

 een plaats te vinden 

 waar hun kinderen zich 

 goed voelen. Niet 

 iedereen kan een 

 beroep  doen op 

 grootouders of op 

 tijdskrediet. Hier is 

 kinderopvang een 

 gepaste oplossing.  

 Eenoudergezinnen 

 zijn vaak helemaal 

 afhankelijk van 

 kinderopvang.  

 

Kinderopvang mag niet alleen gezien worden als 

een economisch instrument om tewerkstelling 

mogelijk te maken.  Het kind en zijn ouders moeten 

er centraal staan.  Heel wat kinderen gaan van  

jongs af aan naar de kinderopvang.  Net deze 

eerste levensjaren zijn belangrijk voor de 

ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun 

gedrag.  Kinderopvang is naast het gezin en de 

school een opgroeimilieu waar kinderen zichzelf 

kunnen ontwikkelen.  In de kinderopvang 

bevinden zich de volwassenen van morgen. 

Kwaliteitsvolle kinderopvang is dus 

maatschappelijk van groot belang.  

 

Kinderopvang vervult nog andere sociaal nuttige 

functies.  Ouders ontmoeten er andere ouders en 

kunnen er informatie en ondersteuning vinden. 

Sommige doelgroepen zoals kansarmen krijgen in 

de kinderopvang kansen die ze elders moeilijker 

krijgen. 

Zelfstandig Kinderdagverblijf 

Dienst voor Opvanggezinnen 

Landelijke Kinderopvang  
070 24 60 41 

LKOaalter@LandelijkeKinderOpvang.be  
 

maandag tot vrijdag  
voor kinderen van 0 tot 12 jaar 


