
Wat ? 
 
Voor het eerst naar school is voor kleuters vaak 
een grote stap. Op school krijgen kleuters veel 
indrukken te verwerken, alles is nieuw. Sommige 
kinderen zijn tegen de middag echt wel toe aan 
een middagdutje. Daar kan BKO “De Schellebel” 
een antwoord op bieden met de mogelijkheid tot 
middagslapen in onze vestiging.  

 
 

Voor wie? 
 
Voor alle beginnende kleuters van de scholen in 
Schelle  

 
 
Wanneer en waar? 
 
Tijdens schooldagen op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag op onze opvanglocatie 
BKO “De Schellebel”. 
 
Er zijn geen middagslapers op woensdag, 
schoolvrije dagen en tijdens vakanties. 
 
 

Tarief? 
 

€ 1 per begonnen ½ uur  

 
 
 

Door wie? 
 
De middagslapers worden begeleid door onze 
vaste kinderbegeleiders. Als je vragen hebt, kan 
je ook steeds bij hen terecht. Wanneer onze 
begeleiding merkt dat jouw kindje geen behoefte 
meer heeft aan het dutje, zullen ze dit ook met 
jou bespreken.  
 

 
 

Reserveren? 
 
Inschrijven kan via ‘i-Active’. Je kan online 
reserveren tot 10 uur op de desbetreffende 
opvangdag. Er is geen verplichting in aantal 
dagen of uren. 
 
 
 

Verloop? 
 
°Na het middageten, rond 12u30, worden de 
kleuters op de scholen opgehaald.  
°Nog even naar het toilet, dan een verhaaltje 
lezen en rustig gaan slapen 
°Wordt hij/zij wat vroeger wakker? Jouw kleuter 
kan lekker spelen met de kinderbegeleider en de 
andere kindjes tot hij/zij wordt opgehaald. 
°Wanneer je opvang nodig hebt na 16 uur, kan 
jouw kind aansluitend opgevangen worden tot 
18u30. Gelieve dit opvangmoment ook in ‘i-
Active’ te reserveren. 

 
 
 
 

 

Zeker niet vergeten! 
 
°Tutje of knuffel waar jouw kindje mee slaapt 
°Eventueel pampers (wanneer jouw kleuter een 
pamper draagt bij het slapen)  
°Indien gewenst kan je spulletjes zoals 
reservekledij, een pak pampers,… op de opvang 
laten liggen 
 
 

Meer info? 

 
Neem contact op met  
Eva Uyttendaele, verantwoordelijke 
03 877 41 17 
schellebel@schelle.be  
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Slapen tijdens de 
middag? 
 
 
Heeft je kleuter nog 
behoefte aan een 
middagdutje? 
 
                                            

 

 
 


