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MOGEN WIJ ONS
 
Mijn naam is Miranda Biesemans en ik ben aangesloten bij de opvangdienst 
van de Landelijke Kinderopvang vzw. Bij ons worden er kindjes opgevangen 
van 0 tot 3 jaar. 
Mijn man heet Geert De Mesmaecker en werkt als 
hebben één dochter, Larissa, geboren op 9 juni 1996 en één zoon, Berre, 
geboren op 30 maart 2007.
 
Om een vlotte samenwerking te krijgen en te behouden, zijn duidelijke 
afspraken geen overbodige luxe.
afspraken, bespreek het dan.  Laat vragen of moeilijkheden niet aanslepen, 
samen zoeken we een gepaste oplossing. En als het toch niet lukt om erover te 
praten, is een telefoontje misschien een oplossing.
U kan ook steeds terecht bij 
Kinderopvang op het telefoonnummer
 
Samen gaan we zorgen voor een fijne opvang voor uw kindje! 
Bedankt alvast voor uw vertrouwen.
 
 
HET BRENGEN
 
De kindjes mogen komen van 7.
vrijdag tot 17.00 
Er wordt verondersteld dat uw kindje gewassen en aangekleed bij ons aankomt.  
 
In de reglementen van Landelijke Kinderopvang staat dat ze ook gegeten 
moeten hebben.  Voor baby’s is dit nogal m
ritme hebben. Ik geef de kindjes dan eten op het uur dat we dan elke morgen 
opnieuw afspreken, naargelang het uur dat het ’s nachts gegeten heeft.  De 
grotere kindjes kunnen wel thuis ontbijten.  Indien de kindjes vroeg kom
mogen zij toch de (meegebrachte) boterhammetjes hier opeten.  
 
Uw kindje wordt gebracht en gehaald op het uur dat we afgesproken hebben. 
Het is voor mij belangrijk dat ik er kan op rekenen dat jullie op het afgesproken 
tijdstip jullie kindje komen hal
kapper,… altijd in functie van de opvanguren.  Een 
misschien niet zo erg, maar kan voor mij erg vervelend zijn.  Als het toch 
voorvalt, laat dan zeker iets weten. 
 
Wie uw kindje komt afh
afhaalt, is een telefoontje aan te raden om misverstanden te vermijden.  Ik geef 
uw kindje niet mee aan iemand anders als dit niet vooraf afgesproken werd!
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ONS EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Miranda Biesemans en ik ben aangesloten bij de opvangdienst 
van de Landelijke Kinderopvang vzw. Bij ons worden er kindjes opgevangen 

Mijn man heet Geert De Mesmaecker en werkt als bediende te Meise. Wij 
hebben één dochter, Larissa, geboren op 9 juni 1996 en één zoon, Berre, 
geboren op 30 maart 2007. 

Om een vlotte samenwerking te krijgen en te behouden, zijn duidelijke 
afspraken geen overbodige luxe. Indien er een probleem is met éé
afspraken, bespreek het dan.  Laat vragen of moeilijkheden niet aanslepen, 
samen zoeken we een gepaste oplossing. En als het toch niet lukt om erover te 
praten, is een telefoontje misschien een oplossing. 
U kan ook steeds terecht bij de dienstverantwoordelijke van de 

op het telefoonnummer 052/30.55.13 

Samen gaan we zorgen voor een fijne opvang voor uw kindje! 
Bedankt alvast voor uw vertrouwen. 

BRENGEN EN HALEN VAN UW KINDJE 

De kindjes mogen komen van 7.00 u ’s morgens tot 17.30 u ’s avonds, op 
.00 u.  

Er wordt verondersteld dat uw kindje gewassen en aangekleed bij ons aankomt.  

In de reglementen van Landelijke Kinderopvang staat dat ze ook gegeten 
moeten hebben.  Voor baby’s is dit nogal moeilijk indien zij nog geen vast 
ritme hebben. Ik geef de kindjes dan eten op het uur dat we dan elke morgen 
opnieuw afspreken, naargelang het uur dat het ’s nachts gegeten heeft.  De 
grotere kindjes kunnen wel thuis ontbijten.  Indien de kindjes vroeg kom
mogen zij toch de (meegebrachte) boterhammetjes hier opeten.  

Uw kindje wordt gebracht en gehaald op het uur dat we afgesproken hebben. 
Het is voor mij belangrijk dat ik er kan op rekenen dat jullie op het afgesproken 
tijdstip jullie kindje komen halen.  Ik maak mijn afspraken bij de tandarts, 
kapper,… altijd in functie van de opvanguren.  Een kwartiertje
misschien niet zo erg, maar kan voor mij erg vervelend zijn.  Als het toch 
voorvalt, laat dan zeker iets weten.  

Wie uw kindje komt afhalen is belangrijk. Wanneer iemand anders uw kindje 
afhaalt, is een telefoontje aan te raden om misverstanden te vermijden.  Ik geef 
uw kindje niet mee aan iemand anders als dit niet vooraf afgesproken werd!
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Mijn naam is Miranda Biesemans en ik ben aangesloten bij de opvangdienst 
van de Landelijke Kinderopvang vzw. Bij ons worden er kindjes opgevangen 

bediende te Meise. Wij 
hebben één dochter, Larissa, geboren op 9 juni 1996 en één zoon, Berre, 

Om een vlotte samenwerking te krijgen en te behouden, zijn duidelijke 
Indien er een probleem is met één van deze 

afspraken, bespreek het dan.  Laat vragen of moeilijkheden niet aanslepen, 
samen zoeken we een gepaste oplossing. En als het toch niet lukt om erover te 

rantwoordelijke van de Landelijke 

Samen gaan we zorgen voor een fijne opvang voor uw kindje!  

u ’s avonds, op 

Er wordt verondersteld dat uw kindje gewassen en aangekleed bij ons aankomt.   

In de reglementen van Landelijke Kinderopvang staat dat ze ook gegeten 
oeilijk indien zij nog geen vast 

ritme hebben. Ik geef de kindjes dan eten op het uur dat we dan elke morgen 
opnieuw afspreken, naargelang het uur dat het ’s nachts gegeten heeft.  De 
grotere kindjes kunnen wel thuis ontbijten.  Indien de kindjes vroeg komen, 
mogen zij toch de (meegebrachte) boterhammetjes hier opeten.   

Uw kindje wordt gebracht en gehaald op het uur dat we afgesproken hebben. 
Het is voor mij belangrijk dat ik er kan op rekenen dat jullie op het afgesproken 

en.  Ik maak mijn afspraken bij de tandarts, 
kwartiertje later lijkt 

misschien niet zo erg, maar kan voor mij erg vervelend zijn.  Als het toch 

. Wanneer iemand anders uw kindje 
afhaalt, is een telefoontje aan te raden om misverstanden te vermijden.  Ik geef 
uw kindje niet mee aan iemand anders als dit niet vooraf afgesproken werd! 
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WAT MOET ER
 
Een thermometer, koortswerend middel en zalf tegen rode billetjes zitten  best 
altijd in de verzorgingstas.  Dit hoeft niet hier te blijven, het mag wel.
 
Het boekje van Kind en Gezin komt ook altijd mee.  Ikzelf kan daar weinig mee 
doen, maar het kan wel geco
zijn als het kind hier is.  Denk eraan om het steeds door te arts te laten invullen 
als uw kindje ingeënt wordt!
 
Luiers worden best per pak meegebracht.  Deze worden opgeborgen in een kast, 
waar elk kindje zijn plaatsje heeft.  Ik verwittig tijdig als er een nieuw pak 
nodig is. 
 
Vochtige doekjes moeten door de ouders meegebracht worden.  Een pakje dat 
hier blijft is het handigst.  Liefst een pakje met sluitklep of in een speciale doos, 
om uitdroging te voor
Wanneer uw kind een tutje heeft, breng er dan minstens ééntje mee.  Het 
gemakkelijkste is dat er een tutje hier in het bedje blijft.  Zorg ook voor een 
reserve-tutje om verlies of stukgaan te compenseren.  Ook een knuffel voor in 
bed is welkom. 
De kindjes krijgen enkel een tutje of knuffel in bed. 
 
Slabbetjes meebrengen is niet nodig, daar zorg ik zelf voor.
 
Reservekleding is handig als het kind morst of zich vuil maakt bij het spelen.  
Geef steeds kleding mee die vuil mag worden en gemakkelijk
worden.  Ik kan niet garanderen dat de kleren altijd proper blijven.  Zeker als er 
buiten gespeeld wordt, zijn de kleren vlug bevuild.  
Ook bij zindelijkheidstraining zijn extra propere kleren een noodzaak.  Een 
ongelukje gebeurt in het begi
 
 

 

 

VOEDING 
 
Flesjes mogen niet meer klaargemaakt meegegeven worden.  De ouders vullen 
de gesteriliseerde flesjes met de aangepaste hoeveelheid water.  Op het moment 
dat het kindje moet eten, voeg ik er dan poeder bij.  Het 
afsluitbare doos meegegeven, met een maatschepje erbij.  Of het poeder kan in 
aparte doosjes met de juiste hoeveelheid meegegeven worden.
 
Een warm middagmaal en een vieruurtje wordt door mij verzorgd.  Indien uw 
kindje een halve dag ko
uur (één derde dag) ben ik niet verplicht een maaltijd te geven.  Het kindje 
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ER MEEGEBRACHT WORDEN? 

thermometer, koortswerend middel en zalf tegen rode billetjes zitten  best 
altijd in de verzorgingstas.  Dit hoeft niet hier te blijven, het mag wel.

Het boekje van Kind en Gezin komt ook altijd mee.  Ikzelf kan daar weinig mee 
doen, maar het kan wel gecontroleerd worden door Kind en Gezin.  Het moet er 
zijn als het kind hier is.  Denk eraan om het steeds door te arts te laten invullen 
als uw kindje ingeënt wordt! 

Luiers worden best per pak meegebracht.  Deze worden opgeborgen in een kast, 
zijn plaatsje heeft.  Ik verwittig tijdig als er een nieuw pak 

Vochtige doekjes moeten door de ouders meegebracht worden.  Een pakje dat 
hier blijft is het handigst.  Liefst een pakje met sluitklep of in een speciale doos, 
om uitdroging te voorkomen. 
Wanneer uw kind een tutje heeft, breng er dan minstens ééntje mee.  Het 
gemakkelijkste is dat er een tutje hier in het bedje blijft.  Zorg ook voor een 

tutje om verlies of stukgaan te compenseren.  Ook een knuffel voor in 

De kindjes krijgen enkel een tutje of knuffel in bed.  

Slabbetjes meebrengen is niet nodig, daar zorg ik zelf voor. 

Reservekleding is handig als het kind morst of zich vuil maakt bij het spelen.  
Geef steeds kleding mee die vuil mag worden en gemakkelijk 
worden.  Ik kan niet garanderen dat de kleren altijd proper blijven.  Zeker als er 
buiten gespeeld wordt, zijn de kleren vlug bevuild.   
Ook bij zindelijkheidstraining zijn extra propere kleren een noodzaak.  Een 
ongelukje gebeurt in het begin wel meerdere keren per dag. 

Flesjes mogen niet meer klaargemaakt meegegeven worden.  De ouders vullen 
de gesteriliseerde flesjes met de aangepaste hoeveelheid water.  Op het moment 
dat het kindje moet eten, voeg ik er dan poeder bij.  Het poeder wordt in een 
afsluitbare doos meegegeven, met een maatschepje erbij.  Of het poeder kan in 
aparte doosjes met de juiste hoeveelheid meegegeven worden.

Een warm middagmaal en een vieruurtje wordt door mij verzorgd.  Indien uw 
kindje een halve dag komt, is dit één van beide.  Bij opvang van minder dan 3 
uur (één derde dag) ben ik niet verplicht een maaltijd te geven.  Het kindje 
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thermometer, koortswerend middel en zalf tegen rode billetjes zitten  best 
altijd in de verzorgingstas.  Dit hoeft niet hier te blijven, het mag wel. 

Het boekje van Kind en Gezin komt ook altijd mee.  Ikzelf kan daar weinig mee 
ntroleerd worden door Kind en Gezin.  Het moet er 

zijn als het kind hier is.  Denk eraan om het steeds door te arts te laten invullen 

Luiers worden best per pak meegebracht.  Deze worden opgeborgen in een kast, 
zijn plaatsje heeft.  Ik verwittig tijdig als er een nieuw pak 

Vochtige doekjes moeten door de ouders meegebracht worden.  Een pakje dat 
hier blijft is het handigst.  Liefst een pakje met sluitklep of in een speciale doos, 

Wanneer uw kind een tutje heeft, breng er dan minstens ééntje mee.  Het 
gemakkelijkste is dat er een tutje hier in het bedje blijft.  Zorg ook voor een 

tutje om verlies of stukgaan te compenseren.  Ook een knuffel voor in 

Reservekleding is handig als het kind morst of zich vuil maakt bij het spelen.  
 gewassen kan 

worden.  Ik kan niet garanderen dat de kleren altijd proper blijven.  Zeker als er 

Ook bij zindelijkheidstraining zijn extra propere kleren een noodzaak.  Een 

Flesjes mogen niet meer klaargemaakt meegegeven worden.  De ouders vullen 
de gesteriliseerde flesjes met de aangepaste hoeveelheid water.  Op het moment 

poeder wordt in een 
afsluitbare doos meegegeven, met een maatschepje erbij.  Of het poeder kan in 
aparte doosjes met de juiste hoeveelheid meegegeven worden. 

Een warm middagmaal en een vieruurtje wordt door mij verzorgd.  Indien uw 
mt, is dit één van beide.  Bij opvang van minder dan 3 

uur (één derde dag) ben ik niet verplicht een maaltijd te geven.  Het kindje 
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krijgt dan wel een tussendoortje.  Eventueel mogen de ouders een vieruurtje 
meegeven.  Als de ouders dit vragen, wil ik wel 
wordt wel 2,50 euro aangerekend.
 
Een middagmaal bestaat uit aardappelen/rijst/pasta met verse groenten en 
vlees/vis of ei.  De voeding wordt uiteraard aangepast aan de leeftijd van uw 
kindje.  Ik volg hiervoor het schema dat o
Eventuele dieetvoeding moet door de ouders meegebracht worden.  Dit zijn bv. 
sojaproducten, moeilijk te vinden fruit
producten, vleesvervangers,…
 
Indien uw kindje een vegetarisch dieet moet
weekmenu op te maken, met al de nodige info.  Ik ben hiervan niet genoeg op 
de hoogte om een maaltijd samen te stellen die voldoet aan de vereisten van een 
vegetarisch dieet.
 
Het vieruurtje is voor de kleinsten fruitpap.  Vo
stuk fruit, een potje yoghurt of plattekaas, een koek, een boterham,…
 
 

 

WAT ALS UW 
 
Indien er geen besmettingsgevaar is, is uw kindje welkom.  Een verkoudheid is 
geen probleem, dit geldt dan ook voor de andere kindjes!
 
Kinderen met koorts, dit is vanaf een anale temperatuur 
thuis.  Zij kunnen meer rust gebruiken dan ik hier kan verzekeren.
 
Als het kindje ziek wordt in de opvang, verwittig ik altijd één van beide ouders.  
Ik geef geen medicatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van vader of 
moeder, dit om misverstanden te vermijden.
Indien nodig, mag de huisarts hier komen.  De consultatie en eventuele kosten 
voor medicijnen zijn op kosten van de ouders.
Als het kindje ernstig ziek is of veel zorg nodig heeft, kan ik vragen om het 
kindje te komen op
Als uw kindje medicijnen moet nemen, 
De ouders kunnen een beroep doen op de thuisopvang voor zieke kinderen van 
Landelijke Kinderopvang of van hun ziekenfonds.
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krijgt dan wel een tussendoortje.  Eventueel mogen de ouders een vieruurtje 
meegeven.  Als de ouders dit vragen, wil ik wel een maaltijd geven, hiervoor 

euro aangerekend. 

Een middagmaal bestaat uit aardappelen/rijst/pasta met verse groenten en 
vlees/vis of ei.  De voeding wordt uiteraard aangepast aan de leeftijd van uw 
kindje.  Ik volg hiervoor het schema dat opgegeven is door Kind en Gezin.  
Eventuele dieetvoeding moet door de ouders meegebracht worden.  Dit zijn bv. 
sojaproducten, moeilijk te vinden fruit- en groentesoorten, biologische 
producten, vleesvervangers,… 

Indien uw kindje een vegetarisch dieet moet krijgen, dienen de ouders een 
weekmenu op te maken, met al de nodige info.  Ik ben hiervan niet genoeg op 
de hoogte om een maaltijd samen te stellen die voldoet aan de vereisten van een 
vegetarisch dieet. 

Het vieruurtje is voor de kleinsten fruitpap.  Voor de grotere kindjes is er een 
stuk fruit, een potje yoghurt of plattekaas, een koek, een boterham,…

 KINDJE ZIEK IS? 

Indien er geen besmettingsgevaar is, is uw kindje welkom.  Een verkoudheid is 
geen probleem, dit geldt dan ook voor de andere kindjes! 

Kinderen met koorts, dit is vanaf een anale temperatuur van 38.2°, blijven beter 
thuis.  Zij kunnen meer rust gebruiken dan ik hier kan verzekeren.

Als het kindje ziek wordt in de opvang, verwittig ik altijd één van beide ouders.  
Ik geef geen medicatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van vader of 

dit om misverstanden te vermijden. 
Indien nodig, mag de huisarts hier komen.  De consultatie en eventuele kosten 
voor medicijnen zijn op kosten van de ouders. 
Als het kindje ernstig ziek is of veel zorg nodig heeft, kan ik vragen om het 
kindje te komen ophalen.   
Als uw kindje medicijnen moet nemen, heb ik een doktersvoorschrift nodig.
De ouders kunnen een beroep doen op de thuisopvang voor zieke kinderen van 
Landelijke Kinderopvang of van hun ziekenfonds. 
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krijgt dan wel een tussendoortje.  Eventueel mogen de ouders een vieruurtje 
een maaltijd geven, hiervoor 

Een middagmaal bestaat uit aardappelen/rijst/pasta met verse groenten en 
vlees/vis of ei.  De voeding wordt uiteraard aangepast aan de leeftijd van uw 

pgegeven is door Kind en Gezin.   
Eventuele dieetvoeding moet door de ouders meegebracht worden.  Dit zijn bv. 

en groentesoorten, biologische 

krijgen, dienen de ouders een 
weekmenu op te maken, met al de nodige info.  Ik ben hiervan niet genoeg op 
de hoogte om een maaltijd samen te stellen die voldoet aan de vereisten van een 

or de grotere kindjes is er een 
stuk fruit, een potje yoghurt of plattekaas, een koek, een boterham,… 

Indien er geen besmettingsgevaar is, is uw kindje welkom.  Een verkoudheid is 

van 38.2°, blijven beter 
thuis.  Zij kunnen meer rust gebruiken dan ik hier kan verzekeren. 

Als het kindje ziek wordt in de opvang, verwittig ik altijd één van beide ouders.  
Ik geef geen medicatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van vader of 

Indien nodig, mag de huisarts hier komen.  De consultatie en eventuele kosten 

Als het kindje ernstig ziek is of veel zorg nodig heeft, kan ik vragen om het 

heb ik een doktersvoorschrift nodig. 
De ouders kunnen een beroep doen op de thuisopvang voor zieke kinderen van 
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WAT ALS DE ONTHAALOUDER
 
Het kan ook gebeuren dat ik zelf ziek word.  Ik probeer dan zo vlug mogelijk te 
verwittigen.  De ouders kunnen steeds beroep doen op een andere onthaalouder.  
Indien dit nodig is, zoek ik samen met 
anders die de opvang kan doen.
 
 

 

VAKANTIE 
 
Iedereen is wel eens aan vakantie toe.
Ik probeer zo vlug mogelijk een overzicht te 
verlofdagen.  Normaal gezien neem ik in een 
week tussen kerstmis en 
Indien uw verlof niet samenvalt met het mijne, kan er een andere onthaalouder 
voor de opvang zorgen.  Dit moet door de ouders zo vlug mogelijk aangevraagd 
worden, want de plaatsen zijn beperkt.  
Laat zelf ook weten wanneer jullie verlof hebben.  Dit is gemakkelijk voor het 
plannen van vakantie
 
 
 
NASCHOOLSE
 

 

In de mate van het mogelijke hou ik ook kindjes bij
is echter niet mijn taak om in te staan voor het vervoer naar en van school.  Dit 
moet door de ouders geregeld worden.  Geef goed door wie er uw kind brengt 
en haalt!  Zeker met een onregelmatig opvangplan is het zinvol een 
weekoverzicht te maken.
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ONTHAALOUDER ZIEK IS? 

Het kan ook gebeuren dat ik zelf ziek word.  Ik probeer dan zo vlug mogelijk te 
verwittigen.  De ouders kunnen steeds beroep doen op een andere onthaalouder.  
Indien dit nodig is, zoek ik samen met de dienstverantwoordelijke
anders die de opvang kan doen. 

Iedereen is wel eens aan vakantie toe. 
Ik probeer zo vlug mogelijk een overzicht te maken van mijn voorziene 
verlofdagen.  Normaal gezien neem ik in een drietal weken in augustus

tussen kerstmis en Nieuwjaar.  De rest wordt gespreid over het jaar.
Indien uw verlof niet samenvalt met het mijne, kan er een andere onthaalouder 

or de opvang zorgen.  Dit moet door de ouders zo vlug mogelijk aangevraagd 
worden, want de plaatsen zijn beperkt.   
Laat zelf ook weten wanneer jullie verlof hebben.  Dit is gemakkelijk voor het 
plannen van vakantie-opvang voor kindjes van een andere onthaalouder.

NASCHOOLSE OPVANG TOT 3 JAAR 

In de mate van het mogelijke hou ik ook kindjes bij tot 3 jaar na schooltijd.  Het 
is echter niet mijn taak om in te staan voor het vervoer naar en van school.  Dit 
moet door de ouders geregeld worden.  Geef goed door wie er uw kind brengt 
en haalt!  Zeker met een onregelmatig opvangplan is het zinvol een 

ht te maken. 
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Het kan ook gebeuren dat ik zelf ziek word.  Ik probeer dan zo vlug mogelijk te 
verwittigen.  De ouders kunnen steeds beroep doen op een andere onthaalouder.  

de dienstverantwoordelijke iemand 

maken van mijn voorziene 
in augustus en één 

De rest wordt gespreid over het jaar. 
Indien uw verlof niet samenvalt met het mijne, kan er een andere onthaalouder 

or de opvang zorgen.  Dit moet door de ouders zo vlug mogelijk aangevraagd 

Laat zelf ook weten wanneer jullie verlof hebben.  Dit is gemakkelijk voor het 
onthaalouder. 

na schooltijd.  Het 
is echter niet mijn taak om in te staan voor het vervoer naar en van school.  Dit 
moet door de ouders geregeld worden.  Geef goed door wie er uw kind brengt 
en haalt!  Zeker met een onregelmatig opvangplan is het zinvol een 
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KORT SAMENGEVAT
 

- Wegwerpluiers
- Vochtige doekjes
- Doosje papieren zakdoekjes
- Babyzalf voor de poep
- Reservekledij
- In geval van zindelijkheid, veel onderbroekjes en reservekledij 

meegeven (of pamperbroekjes)
- Eventueel 
- Tutje dat hier mag blijven, eventueel knuffel of doekje
- Flesjes melk voor de jonge baby
- Indien Uw kindje buitengewone produkten dient te nemen, dan is het 

aan de ouders om deze mee te brengen
 

 
 

 

Gelieve U aan de afgesproken tijdstippen te houden. 
misschien niet erg maar kan vervelend zijn  wanneer er andere afspraken 
gemaakt werden. 
afhalen, verwacht ik metee
 
 

 

 

Kindjes met koorts, een kinderziekte, keel
worden opgevangen. 
Een lichte verkoudheid stelt echter geen probleem.
 
 

 

 

Elke werkdag van 7.
Vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur
Vanaf 01.09.201
 
 

 

 

Kinderopvang MB
Smisstraat 96 , 1840 Steenhuffel
Tel  052.30.55.18 
Info@mbkids.be  
 
 

 

Gelieve de website te raadplegen voor de laatste wijzigingen
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SAMENGEVAT 

Wegwerpluiers 
Vochtige doekjes 
Doosje papieren zakdoekjes 
Babyzalf voor de poep 
Reservekledij 
In geval van zindelijkheid, veel onderbroekjes en reservekledij 
meegeven (of pamperbroekjes) 
Eventueel koortswerend middel, medicijnen + dosering, thermometer
Tutje dat hier mag blijven, eventueel knuffel of doekje
Flesjes melk voor de jonge baby 
Indien Uw kindje buitengewone produkten dient te nemen, dan is het 
aan de ouders om deze mee te brengen. 

Gelieve U aan de afgesproken tijdstippen te houden.  Een kwartiertje te laat lijkt 
misschien niet erg maar kan vervelend zijn  wanneer er andere afspraken 
gemaakt werden.  Indien je je kindje niet op het afgesproken tijdstip kunt 
afhalen, verwacht ik meteen een telefoontje. 

Kindjes met koorts, een kinderziekte, keel- of oorontsteking kunnen NIET 
worden opgevangen.  Als je kindje ziek is verwittig mij steeds voor 8.00 uur. 
Een lichte verkoudheid stelt echter geen probleem. 

Elke werkdag van 7.00 tot 17.30 uur 
0 tot 17.00 uur 

.2010 gesloten op woensdag  !!! 

Kinderopvang MB–KIDS , Miranda Biesemans 
, 1840 Steenhuffel 

Tel  052.30.55.18 –  Fax  070.42.23.58 –  GSM  496.73.97.88
Info@mbkids.be  –  www.mbkids.be   

Gelieve de website te raadplegen voor de laatste wijzigingen. 

INFO VOOR DE OUDERS 

In geval van zindelijkheid, veel onderbroekjes en reservekledij 

koortswerend middel, medicijnen + dosering, thermometer 
Tutje dat hier mag blijven, eventueel knuffel of doekje 

Indien Uw kindje buitengewone produkten dient te nemen, dan is het 

Een kwartiertje te laat lijkt 
misschien niet erg maar kan vervelend zijn  wanneer er andere afspraken 

Indien je je kindje niet op het afgesproken tijdstip kunt 

of oorontsteking kunnen NIET 
Als je kindje ziek is verwittig mij steeds voor 8.00 uur. 

496.73.97.88 

 
 


