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Week van de Kinderopvang 

Van 10 tot en met 16 oktober vieren we de ‘Week van de Kinderopvang’. Een uitgelezen moment om alle 

medewerkers in de kinderopvang, onze ‘sterren op de speelvloer’, in de kijker te zetten en te bedanken! 

 

Schepen van Kinderopvang Laura Staut: “Onze kinderopvangbegeleiders spelen elke dag de sterren van de 

hemel om elk kind een fijne opvangtijd te bezorgen. De kinderopvang kwam afgelopen jaar negatief in de 

pers. Wat jammer is voor het overgrote deel van de kinderopvanginitiatieven die prachtig werk leveren. 

Een reden te meer dus om onze mensen in de kinderopvang een hart onder de riem te steken! Met deze 

actie willen we elke medewerker uit de kinderopvang laten schitteren. “  

Bedankt kinderopvangbegeleiders! 

Uit naam van het gemeentebestuur ontvangen alle Beverse kinderopvanginitiatieven deze week een 

bedankingskaart. Schepen van Kinderopvang Laura Staut: “Bovendien ontving ieder gezin uit Beveren, 

met een kind tussen 0 en 2,5 jaar, van de gemeente een bedankkaart met plaats voor een persoonlijk 

dankwoordje die ouders aan de begeleiders van het kinderopvanginitiatief van hun kind kunnen bezorgen. 

De ouders van kinderen uit de basisschool krijgen een digitale ‘complimentenbutton’ toegestuurd via de 

school. Hiermee kunnen zij op digitale wijze de begeleiders van de buitenschoolse opvang van hun kind 

een complimentje te geven.” 

Meer bekendheid voor Opvang.Vlaanderen 

Naar aanleiding van de ‘Week van de Kinderopvang’, gaat de gemeente samen met vroedvrouwen, 

gynaecologen, huisartsen, het Sociaal Huis, Huis van het Kind en andere partners aan de slag om het 

digitale platform Opvang.Vlaanderen meer bekend te maken bij (aanstaande) ouders via een affiche- en 

flyercampagne.  

Deze website, die eerder dit jaar gelanceerd werd, geeft een overzicht van alle opvanginitiatieven voor 

kinderen van 0 tot 3 jaar in Vlaanderen, dus ook in Beveren. Bovendien kan je kan er meteen een aanvraag 

indienen bij de opvang van je keuze.  
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Het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente helpt toekomstige ouders, die online moeilijker hun weg 

vinden, in de zoektocht naar opvang. In het gemeentehuis in Beveren kunnen inwoners op afspraak 

terecht bij de medewerkers van dienst Kinderopvang om op zoek gaan naar gepaste opvang. 

 

 

Meer informatie 

Laura Staut 

schepen voor Kinderopvang 

T 03 750 16 05 

E laura.staut@beveren.be 
 

 

 

 


