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Wat is Dolfijn?  
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Dolfijn is een initiatief van de gemeente Nijlen en biedt buitenschoolse kinderopvang 
aan voor alle kinderen, wonende of schoolgaand in Bevel, Kessel en Nijlen, tussen 2,5 
en 12 jaar.  

 
Wat doe je bij Dolfijn?  

 Selen natuurlijk!!  
Binnen kan je tekenen, poppenkast kijken of zelf spelen, een boekje lezen, een rollen-
spel spelen, … te veel om op te noemen. Je kan ook je huiswerk maken.  
Als het weer het toelaat, dan kan je buiten spelen in de zandbak, een kamp bouwen, 
op stelten (leren) lopen, een balletje trappen, verstoppertje spelen, met de fietsjes 
rijden, …  
Je kan ook gewoon even muziek luisteren, wat uitrusten in de zetel, een babbeltje 
doen met je vrienden of je hart luchten bij een begeleidster.  
De begeleidsters zijn er speciaal voor jou. Ze spelen samen met jou een gezelschaps-
spel, ze zorgen op tijd voor een drankje en maken af en toe iets lekkers klaar.  
Op woensdagmiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de vakantie eten we ’s middags 
samen onze boterhammen op.  
 

Hoe inschrijven?  
 
Voordat je je kind een eerste keer naar de opvang komt, moet je langskomen om de in-
schrijving in orde te maken bij teamassistenten Vicky Meuris of Magali Uytdenhouwen 
op het gemeentehuis. Je maakt hiervoor een afspraak via 03/410 02 11 of via  
kinderopvang@nijlen.be.  
Afspraken gaan bij voorkeur door op maandag tussen 9-12 uur en op donderdag tussen 
17-19 uur.  
 
Voor de opvang voor – en naschools is er geen aparte inschrijving nodig, wij registreren 
de opvang van jullie kind wanneer het aan de schoolpoort wordt opgevangen door onze 
begeleiding.  
 
Voor de schoolvakanties en schoolvrije dagen is het echter wel belangrijk dat u uw kind 
op voorhand inschrijft, omdat er het aantal plaatsen beperkt is.  
Hiervoor krijg je steeds een email toegezonden van de firma Tjek met een code en een 
link als uitnodiging tot inschrijven. 
 
Tijdens schoolvakanties kunnen jouw kinderen terecht in onze locaties Bevel, Kessel en 
de Statiestraat in Nijlen. 
Schoolvrije dagen gaan door op de vaste locaties. (met uitzondering voor de Regen-
boogschool) 
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Openingstijden en sluitingsdagen 
 
De openingstijden van de kinderopvang zijn afgestemd op de begin- en einduren van de 
scholen.  
 

Maandag, dinsdag & 

donderdag  

7.00 u – 8.45 u  15.25 u – 18.00 u  

Woensdag  7.00 u – 8.45 u  11.45 u – 18.00 u  

Vrijdag  7.00 u – 08.45 u  15.00 u – 18.00 u  

Vakantie-  en schoolvrije 

dagen  

Doorlopend van 7.00 u – 18.00 u  

 
De kinderopvang is open tijdens de volgende schoolvakanties: krokusvakantie, paasva-
kantie, zomervakantie en tijdens de herfstvakantie.   
Tijdens de zomervakantie is er een collectieve sluiting van 2 weken, deze gaat door de 
laatste week van juli en aansluitend de eerste week van augustus.  
De opvang is ook gesloten tijdens de kerstvakantie.  
 

Locatieverantwoordelijken 
 
Elke locatie heeft een locatieverantwoordelijke. Deze medewerker is bij voorkeur het 
aanspreekpunt voor ouders binnen de locatie waar uw kind wordt opgevangen. Zij zijn 
telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren van de kinderopvang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klokkenlaan – Klokkenlaan 25 
2560 Nijlen 

03/410 03 53 
 

Locatieverantwoordelijke  
Suzy Dieltiens 

suzy.dieltiens@nijlen.be  

Nijlen – Statiestraat 13 
2560 Nijlen 

03/410 03 52 
 

Locatieverantwoordelijke: 
Kelly Geudens 

kelly.geudens@nijlen.be  
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Hoeveel kost het?  
 
Bij voor – en naschoolse opvang bedraagt de ouderbijdrage €1,20 per begonnen halfuur.  

Op schoolvrije – en vakantiedagen geldt een bijdrage van:  

 € 11,20 voor een volledige dag (vanaf 6 uur opvang)  

 € 6,90 voor een verblijf van een halve dag (vanaf 3 uur tot 6 uur opvang)  

 € 4,50 voor een verblijf van minder dan 3 uur  

  

Bij opvang van meer gelijktijdig ingeschreven kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde 

dag wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.   

 

Een vermindering in de vorm van sociaal tarief is mogelijk voor gezinnen die recht heb-

ben op een verhoogde tegemoetkoming of die in aanmerking komen na een sociaal – fi-

nancieel onderzoek door de maatschappelijk assistenten. 

 

Elke maand krijg je een elektronische factuur toegestuurd.   

 

 

 

Bevel – Schoolstraat 1 
2560 Bevel 

03/410 03 54 
 

Locatieverantwoordelijke: 
Vanja Mariën 

vanja.marien@nijlen.be  
 

Kessel – Berlaarsesteenweg 2 
2560 Kessel 

03/410 03 55 
 

Locatieverantwoordelijke: 
Noëlla Raets 

noella.raets@nijlen.be  

Voor meer informatie kan je steeds terecht 
bij: 

Vicky Meuris en Magali Uytdenhouwen – team-
assistenten 

Carmen Tibax – teamleider 
 

Kinderopvang@nijlen.be 
03/410 02 11 

Van maandag tot vrijdag  
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur 
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