WAT?
Er bestaan tal van organisaties die ouders en kinderen informatie en ondersteuning bieden. Het ‘Huis van het Kind’ brengt al deze organisaties samen.
Het is de plaats voor informatie, ondersteuning en ontmoeting voor ouders in Oudenburg.
VOOR WIE?
Voor alle ouders, stiefouders, grootouders, familie en andere opvoedingsverantwoordelijken die zorg dragen voor kinderen van 0 jaar tot 24 jaar.
WAAR?
Marktstraat 18 - 8460 Oudenburg
WANNEER?
Elke woensdag terecht met al je vragen van 10 tot 17 uur.

CONTACT
Marktstraat 18 - 8460 Oudenburg
T 059-34 02 26
E huisvanhetkind@oudenburg.be

Voorwoord
Hulp nodig bij het maken van een bewuste keuze?
Het Huis van het Kind is de lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor (groot) –ouders, opvoeders, zorgverantwoordelijken en kinderen. Men kan er terecht met alle vragen rond
opvoeden en opgroeien. Het is een uitdaging om de juiste antwoorden te vinden op belangrijke levensvragen in het teken van de toekomst, dromen en verlangens. Er is een ruim aanbod
voor jong (op zoek naar een crèche of dagmoeder, een school, BKO ….) en ouder (studie- en opvoedingsondersteuning de Katrol, vrije tijdsmogelijkheden….) waardoor een bewuste
keuze moeilijk kan zijn. Het Huis van het Kind biedt via deze brochure een overzicht van alle mogelijkheden van de partners van onze stad. We hopen met deze brochure een
aanzet te kunnen geven in het maken van de bewuste keuze. Uiteraard zijn jullie steeds welkom in het Huis van het Kind op woensdag en/of op afspraak.
Romina Vanhooren			Iris Herteleer				Tahira Malik
Schepen van gezin			
Coördinator Huis van het Kind			
Schepen van opvoedingsondersteuning

OPVOEDINGSTIP

Kijk altijd op een positieve manier naar een kind
Elk kind is anders en kan andere dingen. Dit heeft zowel te maken met wie het
kind is als met zijn leeftijd en ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om een
kind goed te leren kennen. Blijf altijd oog hebben voor wat het goed doet en
goed kan.

Sportdienst Oudenburg
Wat?
De sportdienst organiseert kwaliteitsvolle lessenreeksen, sportkampen en
evenementen, onder leiding van gediplomeerde lesgevers, voor alle leeftijden.
SPORT VOOR IEDEREEN IN OUDENBURG
#SPORTERSBELEVENMEER
Openingsuren?
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

CONTACT
Sportdienst
Sporthal Ter Beke
Bekestraat 16 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 47
E sport@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/sport
/StadOudenburg

OPVOEDINGSTIP

Keer op keer blijkt uit onderzoek dat de jeugd teveel stil zit. Bewegen en
sporten kan nochtans zo’n deugd doen! In jouw omgeving zijn er heel wat
mogelijkheden om lijf en leden los te gooien.
Benieuwd? Neem dan een kijkje op de volgende website:
www.oudenburg.be/aanbod
In Oudenburg zijn er verschillende sportclubs met een jeugdwerking.
Check www.oudenburg.be/sportbrochure om het aanbod te zien!

Zoo BKO
Wat?
• Opvang voor en na school, op schoolvrije en vakantiedagen
• Voor kinderen uit kleuter- en lagere school
• Aanbod: vrij spel, activiteiten, toezicht bij huiswerk, binnen en buiten spelen
• Op diverse locaties:
		
De Grote Wolf, Aernoudstraat 15 - 8460 Oudenburg
		
De Flamingo - VBS De Tandem, Brugsesteenweg 91 - 8460 Roksem
		
De Leeuw - VBS H. Familie Ettelgem, Dorpsstraat 71 - 8460 Ettelgem
		
De Panda - BSGO Arnoldus, Brouwerijstraat 8 - 8460 Oudenburg
KWALITEITSVOLLE VRIJE TIJD!
Prijs?
Tarieven sinds 1 januari 2020 (jaarlijkse indexatie)
Schooldagen:
1,00 euro per begonnen halfuur
Vakantiedagen:
minder dan 3 uur opvang: 4,00 euro
		
tussen 3 en 6 uur opvang: 6,50 euro
		
meer dan 6 uur opvang: 12,00 euro
CONTACT
Zoo BKO
verantwoordelijke Zoo BKO
T 059-56 84 44
E ibo@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/dekikker
/StadOudenburg

Gelijktijdige opvang:
Sociaal tarief:

25% korting
50% korting

Wanneer?
De Grote Wolf (Hoofdlocatie Zoo BKO)
Schooldagen: 6.30-8.30 uur (op maandag tot 8.45 uur) en van 15.50 -19 uur
op woensdag vanaf 11.45 uur en op vrijdag vanaf 15.15 uur
Vakantiedagen: 6.30-19 uur doorlopend
De Flamingo (VBS De Tandem Roksem)
Schooldagen van 6.30 tot 8.25 uur en van 16.10 tot 19 uur
op woensdag vanaf 11.45 uur en op vrijdag vanaf 15.15 uur
Vakantiedagen: 6.30 tot 19 uur doorlopend
De Leeuw (VBS H. Familie Ettelgem)
Schooldagen: 6.30 tot 8.15 uur (op maandag tot 8.35 uur) en van 15.50 tot 19 uur
op woensdag van 11.45 tot 12.30 uur en op vrijdag van 15.15 tot 19 uur
Niet op vakantiedagen
De Panda (BSGO Arnoldus)
Schooldagen: 6.30 tot 8.30 uur en van 16.15 tot 19 uur
op woensdag vanaf 11.50 uur en op vrijdag vanaf 15.15
Vakantiedagen: 6.30-19 uur doorlopend

OPVOEDINGSTIP
Je kind wil niet naar bed

Elke dag een vast tijdstip en een prettig slaapritueel geven houvast aan je kind.
Zorg ervoor dat je kind zich kan ontspannen: een kwartier voor bedtijd is ideaal
voor een rustig (voor)leesmoment of een gezellig babbelkwartiertje samen.
Tv-kijken of opwindende (computer-)spelletjes zijn niet bevorderlijk voor een
goede nachtrust.

Dienst Jeugd
Wat?
• Uitgebreid vrijetijdsaanbod voor kinderen van alle leeftijden
• Ondersteunen van plaatselijke jeugdverenigingen
• Staat in voor attractieve wijkspeelpleinen
SPELEN IS EEN KINDERRECHT!
Wanneer?
Elke weekdag van 9-12 uur en van 14-16 uur.
Ook op afspraak.

CONTACT
Dienst Jeugd
Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 48
E jeugd@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/jeugd
/StadOudenburg

OPVOEDINGSTIP

Verveelt je kind zich af en toe? Wil je je kind toffe speelmomenten bieden?
Indoorspeeldorpen beu?
Check dan zeker www.goegespeeld.be voor de ‘goe gespeeld! tips voor
ouders’!
Wist je dat er in Oudenburg talrijke speelpleinen zijn?
Ontdek de speelpleinenkaart op
www.oudenburg.be/jeugdaanbod/speelpleinenkaart.

Dienst Cultuur
Wat?
• Divers aanbod aan culturele activiteiten
• Verschillende gastsprekers
ALTIJD BELEVING VOOR JONG EN OUD
Openingsuren?
dinsdag t/m vrijdag: 8-17 uur

CONTACT
Dienst Cultuur
Marktstraat 25 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 01
E cultuur@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/cultuur
/StadOudenburg

OPVOEDINGSTIP

Zin in een snuifje cultuur? In de cultuuragenda vind je alle activiteiten terug:
www.oudenburg.be/cultuuragenda.

Welzijnshuis
Wat?
Het welzijnshuis/OCMW helpt personen en gezinnen die niet meer beschikken
over voldoende middelen om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, dit door bijvoorbeeld een
faillissement, ziekte, ontslag, familiale problemen, ... Deze steun kan verschillende vormen aannemen. Zij kan van materiële, sociale,
geneeskundige of psychologische aard zijn.
Iedereen heeft recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, maar het OCMW is enkel gehouden steun te verlenen indien
bepaalde voorwaarden vervuld zijn.
Wanneer?
maandag, dinsdag en vrijdag 8.30-12 uur en 14-17.30 uur.
woensdag 8.30-12 uur
donderdag 8.30-12 uur en 14-19.30 uur
Andere tijdstippen enkel op afspraak

CONTACT
Welzijnshuis
Hoogstraat 13 - 8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
E welzijnshuis@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/ocmw
/StadOudenburg

OPVOEDINGSTIP

Toon interesse voor de virtuele leefwereld van je kind
Maak bijvoorbeeld ook voor jezelf een profiel aan en vraag hierbij hulp aan
je kind. Zo leer je zelf omgaan met sociale netwerken en weet je kind dat je
openstaat voor zijn ervaringen.

Huis van het Kind Oudenburg
Wat?
• Een huis voor ouders, grootouders kinderen en jongeren
• Alles over opvoeden en opgroeien
• Een samenwerkingsverband
• Zorg voor discretie en vertrouwen
• Organiseren van themamomenten over opgroeien en opvoeden
EEN GOED GESPREK KAN RUST BRENGEN!
Wanneer?
Zitdag: elke woensdag van 10 tot 17 uur
Of op afspraak via 059-34 02 26.

CONTACT
Huis van het kind Oudenburg
Marktstraat 18 8460 Oudenburg
T 059-34 02 26
E huisvanhetkind@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/huis-van-het-kind

OPVOEDINGSTIP
Scheiden en kinderen

Voor sommige kinderen van gescheiden ouders voelt het alsof ze in een lastige positie
zitten. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen hun ouders. Soms
maken ze zich zorgen: ‘Als ik bij mama ben, mist papa mij, en als ik bij papa ben, mist
mama mij.’ Oudere kinderen willen soms bemiddelen tussen de ouders.
Omdat kinderen trouw zijn aan ouders, is het lastig voor een kind wanneer er negatief
gepraat wordt over elkaar. Zeg geen nare dingen over je ex-partner, ook al ben je zelf
boos of verdrietig. Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden.
Maak geen ruzie waar je kind bij is. Bescherm je kind door liefde en aandacht te geven!

Bibliotheek Oudenburg
Wat?
• Ruim aanbod boeken, strips, DVD’s en spellen
• Computers met internet gratis ter beschikking tijdens de openingsuren
• Lidmaatschap gratis onder 18 jaar, volwassenen 5,00 euro lidgeld per jaar
• Spelotheek
Openingsuren?
Dinsdag: 15.30-19 uur
Woensdag: 9.30-11.30 uur en 14-18 uur
Donderdag: 15.30-19 uur
Vrijdag: 15-18 uur
Zaterdag: 10-12.30 uur

CONTACT
Stedelijke Openbare Bibliotheek
Hoogstraat 17 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 90
E bibliotheek@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/bibliotheek
/StadOudenburg

Loop met een fikse pas naar een bibliotheek.
Leen daar een boek van een goed auteur.
Loop met fikse pas terug naar huis
en ga daar met volle aandacht lezen.
De lichaamsbeweging plus de stimulans
die het boek geeft
zorgt voor alles wat nodig is
voor een goede lichamelijke
en geestelijke gezondheid.
Helen Hayes

Jeugdraad Oudenburg
Wat?
• Officieel adviesorgaan van het Stadsbestuur;
• Adviseren over het meerjarenplan;
• Plaats waar jeugdverenigingen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen;
• Activiteiten zoals Dag van de Jeugdbeweging, Sinterklaasshow, …

CONTACT
Jeugdraad Oudenburg
Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
E jeugdraad@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/jeugdraad
/jeugdraadoudenburg

OPVOEDINGSTIP

Wist je dat er in Oudenburg verschillende jeugdverenigingen
actief zijn?
Ontdek van welke jij lid wil worden op
www.oudenburg.be/jeugdverenigingen !

Speelpleinwerking De Tunne
Wat?
Tijdens de paas- en zomervakantie opent het stedelijk speelplein De Tunne haar deuren voor ieder
kind of elke jongere van 4 tot en met 15 jaar.
Het terrein beschikt over een eigen paviljoentje en heel wat speeltoestellen waar jullie kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. De
leiding is in handen van een groep ervaren animatoren en een hoofdanimator. De animatoren organiseren ieder dag spelletjes en
plezante activiteiten waaraan de kinderen kunnen deelnemen, zoals sport, knutselen, kampen bouwen, waterspelletjes…en nog zo veel
meer. Kortom, De Tunne is een dynamisch speelplein waar het de moeite loont om jullie kinderen hun vakantie op een creatieve manier
en samen met heel wat andere kinderen of jongeren uit Oudenburg en omstreken te laten doorbrengen.
Wanneer?
Elke weekdag tijdens de paas- en zomervakantie, met uitzondering van wettelijke feestdagen.
Inschrijven?
Inschrijven op voorhand is niet nodig en kan de dag zelf ter plaatse. De kinderen moeten wel geregistreerd zijn via i-Active.
Alle informatie omtrent i-Active vind je terug op www.oudenburg.be/i-active
CONTACT
Speelplein De Tunne
Bekestraat 18 -8460 Oudenburg
T 059-56 84 54
E jeugd@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/speelpleinwerkingde-tunne
/StadOudenburg

OPVOEDINGSTIP

Bied structuur en regels aan
Elk kind heeft structuur en regels nodig. Regelmaat in de dagindeling en
duidelijke regels maken de gebeurtenissen voorspelbaar. Dat geeft een kind
een gevoel van veiligheid en zekerheid. De manier waarop een opvoeder
structuur en regels biedt, zal verschillen van kind tot kind. Het temperament en
de leeftijd van een kind spelen daarbij een rol.
Een peuter probeert heel veel uit. Hij doet dat niet om jou te pesten. Hij wil
gewoon goed leren wat er kan bij jou. En om dat te kunnen onthouden, moet
hij heel vaak je regels horen, elke dag opnieuw, altijd dezelfde.

SWAP
Wat?
De SWAP is de tienerwerking van Oudenburg en staat open voor alle jongeren van 11 tot en met 15 jaar. Eén dag per
week in elke schoolvakantie (met uitzondering van de kerstvakantie) wordt er een boeiende activiteit georganiseerd, een uitstap, een
workshop,… . In de folder van de SWAP vind je alle activiteiten terug, deze is te verkrijgen bij de jeugddienst of kan je vinden via www.
oudenburg.be/swap. Inschrijven voor één of meerdere activiteiten van de SWAP kan via i-Active. Schrijf je snel in en maak je vakantie
swapart!
Wanneer?
Elke donderdag van elke schoolvakantie (met uitzondering van de kerstvakantie).

CONTACT
Dienst Jeugd
Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 54
E jeugd@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/swap
/StadOudenburg

OPVOEDINGSTIP
Stimuleer een kind

Een kind heeft een stimulerende omgeving nodig waarin het dagelijks
geprikkeld wordt en op ontdekking kan gaan. Stimuleren is in de eerste plaats
inspelen op datgene waarmee een kind bezig is, maar ook je kind aanzetten
tot nieuwe onbekende activiteiten.
Laat als ouder of begeleider zo veel mogelijk blijken dat je waardeert wat het
kind kan en geef het een duwtje in de rug om nieuwe dingen te leren

Tegemoetkomingen vanuit de
stad voor gezinnen en jongeren
Wat?
• Subsidie kadervorming voor jongeren
Meer info op www.oudenburg.be/subsidie-voor-kadervorming-voor-jongeren
• Tussenkomst schoolvervoer
Meer info op www.oudenburg.be/tussenkomst-schoolvervoer
• Gezinnen met een persoon die incontinent is, een stoma heeft of nierdialyse aan huis krijgt hebben recht op 1 rol gratis huisvuilzakken
Meer info op www.oudenburg.be/huisvuil-pmd
• Gezinnen met een financiële kwetsbaarheid: tussenkomst in het lidgeld of deelname aan sociale/culturele
en sportieve activiteiten. Meer info bij op de sociale dienst van het welzijnshuis op het nummer 059-34 02 20.

CONTACT
Huis van het Kind Oudenburg
Marktstraat 18 8460 Oudenburg
T 059-34 02 26
E huisvanhetkind@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/huis-van-het-kind
/StadOudenburg

OPVOEDINGSTIP

Geef kinderen de kans en tijd om te experimenteren. Laat de peuter zelf zijn
kleren uitdoen of een puzzel maken ook al gaat dat nog traag. Probeer je
peuter aan te moedigen om uit te zoeken hoe hij een oplossing kan vinden.

De Katrol
Studie- en gezinsondersteuning
Wat?
Studenten uit een pedagogische en/of een sociale studierichting geven op een creatieve manier studie en gezinsondersteuning aan huis
bij de kwetsbare gezinnen. Zij gaan 16 keer aan huis (tweemaal één uur per week). De studenten staan steeds onder begeleiding van
een professionele medewerker, de ankerfiguur.
NIET PERFECT IS OOK GOED!
Wanneer?
Tijdens het schooljaar maar niet in schoolvakanties.
Waar?
Aan huis bij de gezinnen
CONTACT
Huis van het Kind
Marktstraat 18 8460 Oudenburg
T 059-34 02 26
E dekatrol@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/de-katrol
/StadOudenburg

OPVOEDINGSTIP

Doorzetten als je kind het moeilijk vindt:
•maak het overzichtelijk: kleine stapjes
•bedenk samen de voordelen van doorzetten
•oefen op vaste momenten
•stel een haalbaar doel, ook als je kind wilt stoppen
•sta stil bij eerdere succes-ervaringen
•zeg samen hardop gedachten die moed geven

Romeins Archeologisch museum
Wat?
Het Romeins Archeologisch Museum van Oudenburg brengt het Romeinse castellum van Oudenburg en, bij uitbreiding het Romeinse
leger in onze gewesten, tot leven.
EEN ROMEINS AVONTUUR VOOR DE HELE FAMILIE
Openingsuren?
dinsdag t/m zaterdag: 10-17 uur

CONTACT
Romeins Archeologisch museum
Marktstraat 25 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
E ram@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/ram
/RAMOudenburg
/RAMOudenburg

OPVOEDINGSTIP

Wat doe je als je kind discrimineert?
- Praat op een rustig moment met je kind over discriminatie. Vraag waarom
het zulke dingen zegt en waar het de uitspraak vandaan heeft.
- Zorg dat het een gesprek is waarin je vooral nieuwsgierig bent naar het
waarom van het gedrag van je kind, zonder hem of haar te veroordelen.
- Bespreek ook hoe je kind het zelf zou vinden om gediscrimineerd te worden.
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Basisschool Arnoldus
Wat?
• Een school voor kleuter- en lager onderwijs
• Kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind
• Gelegen in een ruim groen kader met rustige, actieve en avontuurlijke speelplaatsen
EEN STEVIGE BASIS VOOR EEN SCHITTERENDE TOEKOMST

CONTACT
Basisschool Arnoldus
Brouwerijstraat 8 - 8460 Oudenburg
T 059-26 68 47
E info@arnoldusschool.be
W www.arnoldusschool.be
/GO Basisschool Arnoldus

OPVOEDINGSTIP
Je kind is bang om te slapen

Minimaliseer niet, toon begrip en laat je kind er overdag over vertellen of
tekenen. Zoek samen naar een oplossing: bijvoorbeeld een doos maken om
spoken in te vangen. Laat de deur op een kier staan of laat een nachtlampje
branden in de kamer of op de gang. Blijf nog even in de buurt als je kind in bed
ligt door bijvoorbeeld de kamer ernaast op te ruimen.

Vrije Basisschool Heilige Familie
Wat?
• Basisonderwijs van 2,5 tot 12 jaar
• Leren en studeren op maat van het kind
• Franse initiatie vanaf de peuterklas
• Slaapklasje voor de allerkleinsten
DE SCHOOL WAAR PIT IN ZIT!

CONTACT
VBS H. Familie
Stedebeekpad 2 - 8460 Oudenburg
(afdeling Oudenburg)
T 059-26 52 55
Dorpsstraat 71 - 8460 Oudenburg (afdeling
Ettelgem)
T 059-26 52 11
E directeur@vbshfamilie.be
W www.vbshfamilie.be

OPVOEDINGSTIP

Je kind heeft nachtmerries, gilt of huilt in zijn slaap

•Bij nachtmerries: blaas samen de boze droom weg. Of verzin een elfje dat 		
monsters, spoken en andere slechteriken wegtovert.
•Bij een angstaanval: nachtelijk gillen is volkomen normaal bij 4- tot 7-jarigen. 		
Komt het erg vaak voor? Praat er dan over met je huisarts.
•Bij slaapwandelen: zorg voor een veilige omgeving. Installeer bv. Een traphekje
en laat geen rommel slingeren waar je kind kan over vallen.

Vrije Basisschool De Tandem
Wat?
• Een school voor kleuter en lager onderwijs
• Zorgt dat de talenten van ieder kind ten volle ontplooid worden
• Warme school met sterk gemotiveerd team
• Samenwerking en open dialoog
DE TANDEM: MET VELEN STERK!

CONTACT
VBS De Tandem
Brugsesteenweg 91 - 8460 Oudenburg
T 059-26 52 37
E directie@vbsdetandem.be
W www.vbsdetandem.be

TIP

voor een veilig(er) internet

Geef de computer een centrale plaats. In de woonkamer bijvoorbeeld. Zo
ben je in de buurt en kan je een oogje in ’t zeil houden. Hebben je kinderen
hun eigen laptop. Maak afspraken. Bijvoorbeeld: je tiener zet de laptop in de
woonkamer als het bedtijd is.

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw
Wat?
Wist je dat er vandaag meer dan 5000 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen
met een handicap die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen
geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.
JE THUIS DELEN, VERRIJKT JE LEVEN ...
Wanneer?
maandag t/m vrijdag
9 - 12.30 uur
13 - 17 uur
CONTACT
Pleegzorg West-Vlaanderen vzw
Maatschappelijke Hoofdzetel
Moorseelsesteenweg 133 - 8800 Roeselare
T 051-20 02 22
E info@pleegzorgwvl.be
W www.pleegzorg.be/west-vlaanderen
/pleegzorg.westvlaanderen
/pleegzorg.westvlaanderen

Extra info?
Wil je graag meer info over dit onderwerp of heb je interesse om pleeggezin te
worden? Neem gerust contact op met ons!

OPVOEDINGSTIP

Praat over gevoelens, geef aan dat je ze ziet en begrijpt. Is het kind bang, vertel
dan wat over bang zijn. Iedereen is wel eens bang, ook grote mensen. Het
bang zijn moet niet blijven duren, je kan proberen om er iets aan te doen. Praat
ook over bijzondere gebeurtenissen zoals de geboorte van een broertje of zusje
en doe dat bijvoorbeeld aan de hand van een kinderboekje.

Sint-Vincentius ‘De Lage Drempel-KERIT’
Wat?
Mensen uit Oudenburg met beperkte financiële middelen kunnen een beroep doen op de voedselbedeling van De Lage Drempel-Kerit.
Een verwijsbrief kan worden aangevraagd bij de sociale dienst. Wie aan de voorwaarden voldoet kan wekelijks op afspraak langs gaan
bij de voedselbedeling.

CONTACT
Aanmelding
Welzijnshuis
Hoogstraat 13 -8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
E welzijnshuis@oudenburg.be
De Lage drempel-Kerit
Voorzitter Jos Desmeth
T 0497-59 57 69
E jos.desmeth@telenet.be

OPVOEDINGSTIP

Belonen kan je met een knuffel, een kusje, een dikke duim, een bravo, een
brede glimlach, een liedje zingen, een applaus, herhalen wat hij/zij fijn vindt, …

Fietsbieb
Wat?
De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om gebruik te maken van kinderfietsen tegen een lage prijs. Hier kunnen
kinderfietsen tot 12 jaar uitgeleend worden. De Fietsbieb speelt in op ‘het nieuwe delen’ en wil het fietsen stimuleren; bij kinderen,
maar ook in gezinsverband.
Wanneer?
Op afspraak: De fietsbieb is open elke 4e woensdag van de maand van 17.30 tot 19.30 uur.

CONTACT
Fietsbieb Oudenburg
Oude Brugseweg 39 - 8460 Westkerke
T 0496-86 69 83
E oudenburg@fietsbieb.be
W www.fietsbieb.be

OPVOEDINGSTIP
• Fiets voor de kids bij een nieuwe route, achter ze aan bij een vertrouwde
weg. Als je zelf vooraan fietst, kan je zonder problemen de weg wijzen. Kijk wel
regelmatig achterom!
• Jonge kinderen (tot 10 jaar) mogen op trottoirs en verhoogde bermen fietsen
als ze de voetgangers niet hinderen.
• Samen gaan fietsen is de beste hulp die je een kind kan geven om veilig te
leren fietsen

Dyade
Wat?
• Vrije tijd voor kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met een (vermoeden van) beperking en/of autisme/		
ADHD, vanaf 5 jaar
• Speelnamiddagen, kampen en weekends voor kinderen en tieners
• Creatieve activiteiten, kookateliers, uitstappen, café avonden, reizen en weekends voor jongeren en jongvolwassenen
• Vakantiewerking voor tieners en jongvolwassenen
• Vrijetijdstrajectbegeleiding voor mensen met een beperking
• Maximum leeftijd 30 jaar
CONTACT
-16 werking
Lokaal Duin en Zee
Fortstraat 128 - 8400 Oostende
T 0486-24 69 30
+16 werking
Lokaal De Kabane
Vaartblekersstraat 12a 8400 Oostende
T 0474-09 35 75
Brugfiguur
T 0495-50 77 38
E info@dyadevzw.be
W www.dyadevzw.be
/dyadevzw
Volg Dyade ook op Instagram!

VRIJE TIJD ZONDER DREMPEL
Openingsuren?
Medewerkers zijn permanent beschikbaar op weekdagen tijdens kantooruren.
Voor de werking: zie maandelijks aanbod op de website.

TIP VOOR EEN VEILIG(ER) INTERNET
Maak samen een e-mailadres en een nickname aan.
Kies bijvoorbeeld de eerste letter van de voornaam gevolgd door de
familienaam: t.janssens@gmail.com. Zo weten onbekenden niet of ze met een
jongen of een meisje te maken hebben. Een suggestie nickname als ‘sexygirl’ is
niet oké: het trekt mensen met minder onschuldige bedoelingen aan.

Jeugdverenigingen Oudenburg
Wat?
Chiro Oudenburg Sint Arnout
Dorpsstraat 61 - 8460 Oudenburg
W www.chiro-oudenburg.be
Jeugd Rode Kruis
Stedebeekpad 1 - 8460 Oudenburg
W www.jeugdrodekruis.be
JOC ‘t Scharnier
Hoogstraat 17 - 8460 Oudenburg
W www.tscharnier.be
KLJ Oudenburg
Oude Brugseweg 39A - 8460 Oudenburg
W www.facebook.com/kljoudenburg8460

CONTACT
Dienst Jeugd
Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 54
E jeugd@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/oudenburgsejeugdverenigingen
/StadOudenburg

KSA Westkerke
Oude Brugseweg 39B - 8460 Oudenburg
W www.ksawestkerke.be
Rode Valken
Jeugdpad - 8460 Oudenburg
W www.facebook.com/RodeValkenOudenburg

TIP

Afleiden
Vaak is het niet nodig om met je kind in strijd te gaan. Vaak is het voldoende
dat je je kind op andere gedachten brengt door iets interessants te laten zien
of iets prikkelends te zeggen. Ga voor jezelf maar eens na hoeveel keer dat je je
kind spontaan afleidt op een dag en hoeveel strijdpunten je zo ontmijnt.

Lokaal Loket Kinderopvang
Wat?
Verwacht je een kindje? Dan ga je best meteen op zoek naar kinderopvang. Het lokaal loket kinderopvang is een
neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang voor baby’s en peuters.
EEN VEILIGE PLAATS OM RUSTIG TE GROEIEN
Wie?
Ouders of toekomstige ouders kunnen op één centrale plaats alle info vinden omtrent kinderopvang in Oudenburg. Je zal je vraag naar
opvang ook slechts één keer moeten stellen.
Inschrijven?
www.kinderopvangwijzer.be/oudenburg

CONTACT
Huis van het kind Oudenburg
Marktstraat 18 - 8460 Oudenburg
T 059-34 02 26
E lokaalloketkinderopvang@oudenburg.be
W www.oudenburg.be/lokaal-loketkinderopvang-oudenburg

OPVOEDINGSTIP

Je kind kan niet inslapen zonder mama of papa

Kies samen met je kind een gezellige slaapknuffel uit. Beloof je kind de eerste
avond om de 5 minuten te komen kijken, totdat het slaapt. Verleng deze
periode de komende dagen tot 6 minuten, dan 7 minuten, … Soms heb je al na
een week resultaat: de aanhouder wint. Probeer zelf wel rustig te blijven, ook
als je kind veel huilt of roept.

Zelfstandige kinderdagverblijven
Wat?
• Deze kinderdagverblijven bieden 8 tot 22 opvangplaatsen, afhankelijk van hun beschikbare opvangruimte. De opvang gebeurt in speciaal ingerichte
lokalen
• Deze kinderdagverblijven staan onder toezicht van Kind en Gezin en voldoen daarmee aan de wettelijke voorwaarden. Dit houdt dus oa. ook in dat zij een fiscaal attest voor de
opvangkost kunnen uitreiken.
Wie?
• Voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar
• buitenschoolse opvang tot 12 jaar
Waar?
Kinderdagverblijf ’t Arnoldje
Bouwerijstraat 8 – 8460 Oudenburg
T 0498-92 27 63
E arnoldje@kinderopvangstroom.be
Kinderdagverblijf De Speelboom Oudenburg
Aernoudstraat 15 - 8460 Oudenburg
T 059-50 15 81
E speelboom.oudenburg@familihulp.be

Mamaskientje
Oude Brugseweg 280 - 8460 Roksem
T 050-82 76 64
E sofiwill3@hotmail.com
Kinderdagverblijf Ukkie & Co
Gistelsesteenweg 63 - 8460 Westkerke
T 0486-34 00 01
E ukkieco@telenet.be

OPVOEDINGSTIP

Probeer consequent te zijn als opvoeder

Klinkt cliché maar wel belangrijk. Rust, ruimte en regelmaat is belangrijk voor
een kind. Zorg al vanaf de geboorte voor regelmaat en (slaap) rituelen, op
die manier kan jouw kind voelen waar hij of zij aan toe is. Probeer om duidelijke
afspraken te maken over hoelang je kind bijvoorbeeld op de iPad mag en leg
uit waarom. Zo heb je veel minder strijd.

Kinderdagverblijf ‘t Arnoldje
Wat?
• Dagopvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar
• Openingsuren: ma - vrij van 7 tot 18 uur
• Aandacht voor verzorging en ontwikkeling van elk kind
• Nauwe samenwerking met Basisschool Arnoldus
• Gelegen in een ruim groen kader
• Onder toezicht van Kind en Gezin
EEN VEILIGE PLAATS OM RUSTIG TE GROEIEN
Inschrijven?
www.kinderopvangwijzer.be/oudenburg

CONTACT
Kinderdagverblijf ’t Arnoldje
Brouwerijstraat 8 - 8460 Oudenburg
T 0498-92 27 63 (Kinderdagverblijf) en 05926 68 47 (Basisschool Arnoldus)
E arnoldje@kinderopvangstroom.be

Prijs op basis van inkomen, met vermindering voor kinderlast.

OPVOEDINGSTIP

Je kind kan niet inslapen zonder mama of papa

Kies samen met je kind een gezellige slaapknuffel uit. Beloof je kind de eerste
avond om de 5 minuten te komen kijken, totdat het slaapt. Verleng deze
periode de komende dagen tot 6 minuten, dan 7 minuten, … Soms heb je al na
een week resultaat: de aanhouder wint. Probeer zelf wel rustig te blijven, ook
als je kind veel huilt of roept.

Kinderdagverblijf De Speelboom Oudenburg
Wat?
• Dagopvang voor baby’s en peuters van 0-3 jaar
• Maximumcapaciteit van 21 kinderen
• Tarief volgens inkomen
WELKOM IN ONZE GROTE KLEINE WERELD
Openingsuren?
van maandag tot vrijdag tussen 7-18 uur
Inschrijven?
www.kinderopvangwijzer.be/oudenburg

CONTACT
Kinderdagverblijf De Speelboom
Oudenburg
Aernoudstraat 13 - 8460 Oudenburg
T 059-50 15 81
E speelboom.oudenburg@familihulp.be

Prijs op basis van inkomen, met vermindering voor kinderlast.

OPVOEDINGSTIP
Help, mijn kind pest!

Maak duidelijk dat je geen pestgedrag accepteert en benoem dat pesten niet
kan.
Praat met je kind en vraag waarom het dat doet. Vaak beseft het niet welke
impact z’n gedrag heeft.
Probeer je kind bewust te maken van de pijn en de gevolgen van het
pestgedrag en probeer het bewust te maken van de gevolgen.
Pest je kind samen met vrienden? Breng dan hun ouders op de hoogte en
vertel de school wat er gebeurt.

Kinderdagverblijf Mamaskientje
Wat?
• Dagopvang voor kindjes van 0-3 jaar
• 24,00 euro per dag
Openingsuren?
van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 18 uur
Inschrijven?
www.kinderopvangwijzer.be/oudenburg

CONTACT
Kinderdagverblijf Mamaskientje
Oude Brugseweg 280 8460 Oudenburg
T 050-82 76 64
E sofiwill3@hotmail.com

TIP VOOR EEN VEILIG(ER) INTERNET
Scherm persoonlijke informatie af
leer je kind nooit persoonlijke gegevens zoals adres of gsm nummer door te
geven. Zeker niet aan personen waarvan ze enkel het e-mailadres of nickname
kennen. Ook foto’s zijn privé. Check met je kind wie zijn profiel kan zien op
sociale netwerksites. Stel het zo in dat enkel de ‘vrienden’ van je kind het
kunnen zien.

Kinderdagverblijf Ukkie & Co
Wat?
• Kinderopvang
• Inkomensgericht systeem
GELUK ZIT IN EEN KLEIN ROMPERTJE!
Openingsuren?
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7-18 uur
Woensdag van 7-12.45 uur
Inschrijven?
www.kinderopvangwijzer.be/oudenburg

CONTACT
Kinderdagverblijf Ukkie & Co
Gistelsesteenweg 63 8460 Oudenburg
T 0486-34 00 01
E ukkieco@telenet.be

Prijs op basis van inkomen, met vermindering voor kinderlast.

OPVOEDINGSTIP
bij een (goed) rapport

Een goed rapport is niet vanzelfsprekend! Overloop samen met je kind de
cijfers en erken het werk dat is verzet.
Beloon de inzet, niet (enkel) het resultaat. De inzet is veel belangrijker dan het
uiteindelijke cijfer. Kinderen die zich hebben ingespannen, verdienen beloond
te worden ook al zijn de resultaten niet zo geweldig.
Een beloning hoeft trouwens niet materieel te zijn. Even langer mogen
opblijven, een extra knuffel, … is ook een welverdiende beloning!

Ferm Kinderopvang
Wat?
• Kleinschalige opvang van kinderen in gezinsverband
• Prijs op basis van inkomen, met vermindering voor kinderlast
• Regio Oudenburg, Westkerke, Ettelgem en Roksem
• Vorming op maat van de onthaalouders.
KWALITEITSVOLLE OPVANG, WARME ZORG
Wanneer?
De openingsuren van de onthaalouder zijn afhankelijk van de keuze van de onthaalouder en de behoefte van de ouders.
Inschrijven?
www.kinderopvangwijzer.be/oudenburg en
www.samenferm.be/diensten/kinderopvang/aanvraag-kinderopvang
CONTACT
Ferm Kinderopvang
Secretariaat:
Brugsestraat 60 – 8211 Aartrijke
T 050-36 25 99
T 070-24 60 41 (Nieuwe aanvragen)
E dvo.ichtegem@samenferm.be
W www.samenferm.be
/FermKinderopvangWestVlaanderen
Prijs op basis van inkomen, met vermindering voor kinderlast.

OPVOEDTIP

Voor een veilig(er) internet

Vergelijk internet met het echte leven. Kinderen staan niet altijd stil bij de
mogelijke gevolgen van hun online gedrag. Een vergelijking met ‘het echte
leven’ is vaak duidelijker. Is een onbekende waar je 5 minuten mee praat aan
de bushalte een ‘vriend’? Waarom dan op Facebook een onbekende als
vriend toevoegen na 5 minuten chatten.

Ferm Kinderopvang
Wat?
• Kleinschalige opvang van kinderen in gezinsverband
• Prijs op basis van inkomen, met vermindering voor kinderlast
• Regio Oudenburg, Westkerke, Ettelgem en Roksem
• Vorming op maat van de onthaalouders.
Wie?
• Voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar
• Buitenschoolse opvang tot 12 jaar

Lov’n Care - Joyka Vanroy
Goesmansweg 5 - 8460 Oudenburg
T 0476-36 08 73

Waar?
8 onthaalgezinnen verspreid over de deelgemeenten

Lien Lesaffre
Westkerksestraat 149a - 8460 Westkerke
T 0479-71 28 02

Patty Aesaert
Oudekerkstraat 53 - 8460 Ettelgem
T 059-26 50 11

Wendy Kerckenaere
Oude Gistelseweg 16 - 8460 Westkerke
T 0472-38 19 63

Katrien Depoorter
Tijmstraat 13 - 8460 Westkerke
T 059-25 00 65

Denise Pollentier
Eernegemsestraat 56 - 8460 Westkerke
T 059-26 82 17

Ria Luca
Zeeweg 187 - 8460 Roksem (enkel BKO)
T 059-26 66 30

Gwenna Impincs
Westkerksestraat 149 - 8460 Westkerke
T 0486-17 83 01

OPVOEDINGSTIP

Gehoorbescherming bij kleine kinderen

Niet enkel bij tieners die naar festivals trekken is er aandacht nodig voor
bescherming van de oren. Je kan er eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen.
Wees als ouder bewust van de gevaren voor kleine kinderen.
•Gebruik liever een koptelefoon dan oortjes bij een draagbare dvd-speler,
tablets en smartphones.
•Zet het geluid zo stil mogelijk
•Las stiltes in: na een tijdje muziek of film via koptelefoon, moeten de oortjes
rusten
•Geef je kind een koptelefoon op feesten met luide of live muziek.
•Ga zo ver mogelijk van de boxen zitten en laat ook niet toe dat je kind er
naartoe loopt.

Zelfstandige onthaalouder Nanou
Wat?
• Gezinsopvang voor baby’s en peuters, en mogelijkheid naschoolse opvang tot 12 jaar.
• Max.7 voltijdse kinderen, eigen kinderen onder 6 jaar inbegrepen.
• Onder toezicht van kind en gezin.
• Ervaren en gediplomeerd kinderverzorgster
• Vrije prijs
ELK KIND TELT!
Wanneer?
Van maandag tot donderdag van 7.30 tot 18.30 uur
Inschrijven?
www.kinderopvangwijzer.be/oudenburg

CONTACT
Kinderopvang Nanou
Rozenlaan 2 - 8460 Oudenburg
T 0483-01 30 39
W http://users.telenet.be/
kinderopvangnanou
/Oudenburg-KinderopvangNANOU-195846791032667

OPVOEDINGSTIP

Waarom ook je baby buiten moet spelen?

Wat hebben baby’s nu aan buiten spelen denk je misschien?
Buiten zijn helpt ook de ontwikkeling van je baby vooruit!
Zo wordt er buiten meer en anders bewogen. Je baby krijgt andere prikkels
door de andere materialen buiten (gras, zand, een tak,…). Laat je kind dus
gerust even proberen hoe gras voelt, of om met zand in hun handjes te wrijven.
Verder worden de oogjes getraind om ver te kijken, want binnen kan je meestal
niet zo ver kijken. Leer je baby om risico’s in te schatten en om zelfvertrouwen te
krijgen in een andere omgeving. Hop, naar buiten!

Zelfstandige onthaalouder Tanja
Wat?
• Gezinsopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar
• Max. 7 voltijdse kinderen, eigen kinderen beneden 6 jaar inbegrepen
• Onder toezicht van Kind en Gezin
• Vrije prijs
OPVANG IN FAMILIALE SFEER MET EXTRA AANDACHT VOOR VERZORGING EN CONTACT MET OUDERS
Wanneer?
Van maandag t.e.m. vrijdag 7 tot 18 uur
Inschrijven?
www.kinderopvangwijzer.be/oudenburg

CONTACT
Kinderopvang ‘Tanja’
Vissersstraat 10 - 8460 Oudenburg
T 059-26 60 87 of 0496-37 77 95
E tanja.douvere@telenet.be

OPVOEDINGSTIP

Mama, papa geef mij een knuffel!

Geef je baby knuffels, liefdevolle verzorging en lichamelijk contact. Dit geeft je
baby een veilig gevoel. Dit is goed voor de hechting. Knuffelen is het beste wat
je kan doen bij een jong kind. Dus knuffel er maar op los!

Gezinsbond
Wat?
• Verdedigt de belangen van alle gezinnen;
• Organiseert activiteiten en diensten in de buurt waar gezinnen wonen;
• Brengt mensen samen en draagt zo bij tot een grotere verbondenheid tussen de gezinnen;
• Kinderen op de eerste plaats;
• Ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving;
• Kinderoppasdienst voor leden.
JOUW GEZIN, DAAR DOEN WE HET ALLEMAAL VOOR!

CONTACT
Gezinsbond, afdeling Oudenburg
Rita Hoste: 0479-39 90 49
Peter Cokelaere: 0485- 69 71 79
W www.oudenburg.gezinsbond.be
/gezinsbondoudenburg
Kinderoppasdienst:
Lucrèce Mylle
T 059-26 53 05
E lucrecemylle@gmail.com

TIP VOOR EEN VEILIG(ER) INTERNET
Maak goede afspraken over computergebruik
Hoelang mag je kind op de pc? En waarvoor? Er is software (parent control)
waarmee je een tijdslot kunt instellen of waarmee je kind toegang krijgt tot
een beperkt aantal programma’s of websites, een prima idee voor jonge
kinderen. Met tieners maak je beter zelf afspraken afgestemd op hun leeftijd en
persoonlijkheid. Zet ze op papier en hang ze op.

Familiehulp kraamzorg

KRAAMZORG op maat van jouw gezin
Wat?
• Zorg aan huis voor baby, andere kinderen van het gezin en ondersteuning voor de kersverse ouders
• Bij zwangerschap en tot 3 maand na de geboorte
• Verdere gezins- en opvoedingsondersteuning is mogelijk
• Kraamzorg wordt afgestemd op vraag van het gezin en is wekelijks aanpasbaar. Zorg kan ook tijdens weekend en feestdagen
• Kostprijs is afhankelijk van gezinsinkomen en lasten. Er wordt een tegemoetkoming voorzien door de mutualiteit en sommige 		
hospitalisatieverzekeringen

CONTACT
Familiehulp kraamzorg
Dorothée Osmont
Kannunik Dokter
Louis Colenstraat 7 - 8400 Oostende
T 059-33 91 66
W www.familiehulp.be
/Familiehulp

OPVOEDTIP

Hoe hou je jouw kind aan tafel?
Aan tafel hoor je al snel ‘ik lust dat niet’ of ‘ik heb geen honger’. Voor je het weet is de
maaltijd een strijd geworden. Enkele tips om je kind op een aangename manier aan tafel
te houden.
• Hou de sfeer positief en luchtig: eet samen, vertel over de dag (geen zware thema’s of
problemen), niet boos worden bij gemors, … .
• Bepaal duidelijke regels: als ouder bepaal je wat en wanneer je kind eet, het kind bepaalt
hoeveel het eet. Wees duidelijk over wat wel en niet kan aan tafel.
• Indien het niet zo vlot loopt: stel even je gewoontes in vraag. Is het niet te laat om te eten?
Heeft het kind vooraf pas een tussendoortje gegeten?
• Met enkele kleine aanpassingen wordt de maaltijd misschien snel terug aangenaam
voor iedereen!

CM - Oppas aan huis
Wat?
• Oppas bij kinderen met een beperking of chronische aandoening
• Door vrijwilligers
• Regio Oostende-Veurne-Diksmuide
• Tussenkomst voor nachtoppas voor CM-leden
• 2,80 euro per uur
• Nieuwe klant: Tien werkdagen op voorhand aanvragen
WANNEER DE VRIJWILLIGER DE ZORG KOMT OVERNEMEN

CONTACT
CM - Oppas aan huis
Cirkelstraat 8 – 8400 Oostende
T 059-55 40 51
E oppas.oostende@cm.be
W www.cm.be/diensten-en-voordelen/
thuiszorg/oppashulp/chronisch-ziekekinderen

OPVOEDINGSTIP

Waarom let mijn peuter niet goed op?

Elke peuter is anders: karakter, ontwikkelingstempo, … Toch zijn er zeker enkele
vaste aandachtspunten om met je peuter om te gaan.
•Wanneer een peuter bijvoorbeeld tien minuten lang geconcentreerd met iets
bezig is, is dit voor hem een hele prestatie.
•Geef korte, duidelijke boodschappen. Verschillende opdrachten of vragen in
één zin kunnen verwarrend en onduidelijk zijn.

Sloebersit
Wat?
Sloebersit is de online babysitdienst van Solidariteit voor het Gezin. Ouders kunnen een avond gaan
stappen, een namiddag winkelen of er zelfs een weekend op uit trekken. Babysitters verdienen dan weer een centje bij en kunnen elke
maand een mooie prijs winnen.
Als enige organisatie heeft Solidariteit voor het Gezin een online babysitdienst die
• veilig én eenvoudig is;
• alle babysitters op voorhand screent;
• ouders en babysitters opvolgt;
• iedereen kan gebruiken;
• en nog tal van andere voordelen biedt.

CONTACT
Sloebersit
Solidariteit voor het gezin
E hallo@sloebersit.be
W www.sloebersit.be

Prijs?
De vergoeding voor de babysitter betaal je aan hem of haar op het einde
van de opdracht. Zorg dus voor gepast geld! De tarieven zijn de volgende:
• per begonnen uur: 4,00 euro (met een minimum van 8,00 euro);
• overnachting (0 - 8 uur): 20,00 euro + ontbijt;
• voor kerstavond, Kerstmis, oudejaarsavond en Nieuwjaar geldt een
dubbel uurtarief: 8,00 euro.
Opgelet! Ouders hebben per opdracht een sloeberkit nodig. Een sloeberkit kost 3,00
euro en dekt de screening, verzekering en opleiding van babysitters. Sloeberkits zijn
gratis voor leden van bepaalde mutualiteiten. Meer info vind je op de website

OPVOEDINGSTIP

Help, mijn baby stopt niet met huilen!

Bijna elke baby wordt rustiger bij aanrakingen, op de schoot, bij wiegen, bij
zingen, … Probeer ze niet te beperken tot de momenten waarop je baby huilt,
anders leert hij dat huilen de enige manier is om aandacht te krijgen. Gebruik
rituelen om het leven voor je baby voorspelbaar te maken en hem zo rustiger te
maken. Bijvoorbeeld telkens op dezelfde manier een badje geven, volgens een
vast patroon te slapen leggen, ...

Babysitdienst Solidaris
Wat?
• Deze opvang gebeurt bij jou thuis.
• Voor kinderen van 0 tot 12 jaar die niet naar school of de gewone opvang kunnen en die een doktersattest hebben.
• Ook voor kinderen met specifieke zorgbehoefte.
Wanneer?
• Opvang van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 21 uur
• Minimum 3 uur opvang per dag
Prijs?
Ouders betalen 7,50 euro per uur per kind.
Is jouw kind lid van Solidaris West-Vlaanderen, dan betaal je (na tussenkomst van het ziekenfonds) slechts 1,50 euro
per kind.
Opgelet! Vanaf het tiende opvanguur op dezelfde opvangdag wordt een supplement
aangerekend.

CONTACT
Babysitdienst Solidaris
Centrum voor Thuiszorg Solidaris
Pres. Kennedypark 2 - 8500 Kortrijk
T 056-23 02 30 (optie 2)
E rdc.wvl@bondmoyson.be
W www.bondmoyson.be

OPVOEDINGSTIP

Boekje voorlezen voor het slapengaan

Telkens voor het slapengaan een boekje of sprookje voorlezen, is een perfect
avond- en slaapritueel. Deze routine zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen
ontspannen. Daardoor slapen ze beter én vallen ze makkelijker in slaap. De
ideale oplossing dus als bedtijd bij jullie moeizaam verloopt.

De Octopus
Wat?
Opvang voor kinderen, vanaf geboorte tot 4 jaar, die door hun handicap extra zorg nodig hebben en daardoor
niet of moeilijk functioneren in een gewone dagopvang. Uiteraard zijn ook kinderen zonder extra zorg altijd welkom.
Wanneer?
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 6.30 tot 18.30 uur;
• woensdag van 7.10 tot 18.30 uur;
• gesloten op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen.

CONTACT
De Octopus
Zomerloosstraat 30
8470 Gistel
T 0484 17 87 89
E deoctopus@icloud.com

OPVOEDINGSTIP

Mijn kind slaat andere kinderen, wat nu?

Wanneer je ziet dat je kind een ander slaat of ander agressief gedrag vertoont,
is het belangrijk om altijd direct en consequent in te grijpen. Het heeft bij jonge
kinderen tot een jaar of vijf weinig zin om te vragen naar de reden van zijn/
haar gedrag. Voor deze leeftijd is het nog te lastig om hun eigen gedrag te
bespreken of ‘waarom slaan niet mag’ te begrijpen. Je kunt beter op een
duidelijke manier aangeven dat het gedrag ongewenst is. Zeg bijvoorbeeld
‘Slaan, dat doen we niet, dat doet pijn’. Spreek je kind aan op zijn gedrag en
maak het niet persoonlijk. Richt vervolgens je aandacht op het slachtoffer. Zo
geef je jouw kind even de ruimte om te kalmeren. Dit kun je ook benoemen: ‘Ik
wil dat je nu rustig wordt, ik ga even ‘x’ helpen.

Oppas+
Wat?
Vzw thuisoppas verzorgt oppashulp met vrijwilligers bij kinderen en jongeren tot en
met 18 jaar met een handicap of chronische ziekte. Daarnaast biedt vzw Thuisoppas ook oppashulp bij ouderen aan in de thuissituatie.
Vzw thuisoppas is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
Wanneer?
Geen systematische opvang wel sporadische opdrachten. Dit kan ’s avonds, overdag, in het
weekend of tijdens schoolvakanties.
Prijs?
Voor oppas betaal je 2,60 euro per uur (minimum 2 uur).
De betaling gebeurt met een maandelijkse factuur.

CONTACT
Oppas+
Cirkelstraat 8 - 8400 Oostende
T 059-55 40 51
E thuisoppas.oostende@cm.be

OPVOEDINGSTIP

Mijn kind weent als ik hem moet achterlaten…

Als afscheid nemen moeilijk is, kan iets vertrouwds van thuis meenemen
helpen. Bijvoorbeeld zijn favoriete knuffel of iets dat naar jou ruikt. Een
vertrouwde geur is ook rustgevend voor baby’s die nog niet eenkennig zijn.
Bij oudere kinderen gelden vaak afspraken op de groep. Bijvoorbeeld alleen
knuffels tijdens het slapen. Maar als je merkt dat je kind veel steun heeft aan
zijn knuffel of speen, bespreek dit dan. Een veilige haven is veel waard voor je
kind.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Wat?
• Deze opvang gebeurt bij jou thuis.
• Kinderen tussen 0 en 12 jaar
Wanneer?
• Tussen 7 en 18 uur (niet in het weekend en op feestdagen);
• Minimum 5 uur en maximum 9 uur opvang per dag.
Opgelet! Er kan maximum vier opeenvolgende dagen hulp geboden worden en acht
kalenderdagen per jaar. Een doktersattest van de ziekte van het kind is noodzakelijk.
Prijs?
Gratis

CONTACT
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Statieplein 12 - 9300 Aalst
T 0800-62 009 (gratis)

OPVOEDINGSTIP

Geef jezelf als ouder voldoende rust

Geen enkele ouder is perfect. Opvoeden is iets dat iedereen met vallen en
opstaan leert. Leg de lat voor jezelf niet te hoog. Ouders die goed voor zichzelf
zorgen en genoeg rust en ontspanning krijgen, kunnen makkelijker geduldig,
consequent en beschikbaar voor hun kinderen zijn.

