Kinderdagverblijf
Omschrijving
Een kinderdagverblijf is een plaats waar jonge kinderen (baby's en peuters) worden
opgevangen. Dit kan voor een hele of een halve dag zijn. Een kinderdagverblijf is vaak
onderdeel van een stichting. Ook zijn er particuliere kinderdagverblijven.
Uw kind wordt opgevangen in een vaste groep van ongeveer 10 kinderen. Baby’s,
dreumesen en peuters zijn vaak op leeftijd ingedeeld: een horizontale groep. Het komt echter
ook voor dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep worden geplaatst:
een verticale groep. Dit is per kinderdagverblijf verschillend. De kinderen worden begeleid en
verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers.
In een kinderdagverblijf krijgt uw kind volop individuele aandacht, begeleiding en verzorging.
Baby’s worden gevoed, gebaad, verschoond, verzorgd, geknuffeld en getroost. De
dreumesen en peuters worden gestimuleerd door middel van creatieve bezigheden,
spelletjes en het samen spelen.
Er is voldoende veilig speelgoed om het alle kinderen naar de zin te maken. Er wordt samen
gegeten, voorgelezen, gespeeld en gezongen en daarnaast is er ook ruimschoots
gelegenheid voor vrij spelen. Voor de jongsten zijn er rustige slaapplaatsen, buiten het
rumoer van de groep. De dagindeling van uw kind zal er op het kinderdagverblijf zoveel
mogelijk hetzelfde uitzien als de dagindeling die uw kind thuis gewend is.

Voor wie is een kinderdagverblijf bedoeld?
Een kinderdagverblijf is bedoeld om baby’s (vanaf 6 weken) en peuters (tot 4 jaar) op te
vangen van iedereen die werkt, of een studie of traject volgt om aan het werk te gaan en dat
combineert met de zorg voor kinderen.

Indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig.

Aanvraagprocedure
Voor meer informatie of inschrijving kunt u contact opnemen met de desbetreffende
leverancier. U sluit een overeenkomst met een kinderdagverblijf naar keuze.

Eigen bijdrage
De hoogte van de bijdrage die ouders zelf betalen, is afhankelijk van:
 het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang
 de prijs van de kinderopvang
 het aantal uren kinderopvang per kind
 het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen van de ouders
.
U betaalt alle kosten van de opvang direct aan de instelling waar u een contract mee heeft
afgesloten.
U kunt vervolgens kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen om een deel van
de kosten terug te krijgen. Dit is de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is onder
andere afhankelijk van het aantal opvanguren, het uurtarief van de opvang en uw inkomen.
Hoe lager het inkomen van u en uw partner samen, hoe meer toeslag u krijgt.
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Meer informatie over de kosten van de kinderopvang kunt u nalezen op www.nibud.nl en
www.berekenhet.nl.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:
Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. In de middag werken wij op
afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leveranciers:
ETTEN-LEUR
Kober kindercentra
Naam:
Do-Re-Mi & Kameleon 3
Adres:
Tamboerijn 9-11
4876 BS Etten-Leur
Telefoon:
076-5045773
Naam:
Adres:
Telefoon:

De Vleer
Kraanvogel 20
4872 SB Etten-Leur
076-5037994
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Naam:
Adres:
Telefoon:

Naam:

Telefoon:
Naam

Telefoon:
Naam:

Woelwater & Kameleon 2
Karnsberg 1a
4871 JB Etten-Leur
076-5016092

Dikkertje Dap
Edward Poppelaan 20
4874 NA Etten-Leur
076-5018106
De Sjoester
Schipperstraat 20
4871 KK Etten-Leur
076-5045785

Telefoon:

de 4 Heemskinderen
Heilig Hartstraat 6
4873 CZ Etten-Leur
076-5045780

Email:
Internet:

serviceteam@kober.nl
www.kober.nl

Kindercentrum Belle Fleur Etten-Leur
Adres:
Markt 98
4875 CG Etten-Leur
Telefoon:
076-8009989
Email:
etten-leur@bellefleur.nl
Internet:
www.bellefleur.nl

Het Toverbloempje
Naam:
Het Toverbloempje
Adres:
Lage vaartkant 153
4872 NC Etten-Leur
Email:
info@hettoverbloempje.nl
Internet:
www.kinderdagverblijfhettoverbloempje.nl
Telefoon:
06-15668925

KDV De Groene Vlinder Pottenbakkerstraat
Adres:
Pottenbakkerstraat 11 a
4871 EP Etten-Leur
Telefoon:
076-5321457
KDC De Groene Vlinder De Keen
Adres:
Voorsteven 1
4871 DX Etten-Leur
Telefoon:
076-5021631
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KDV De Groene Vlinder Van Glabbeekstraat
Adres:
Van Glabbeekstraat 2
4871 SW Etten-Leur
Telefoon:
076-5329972
KDC (kinderdagverblijf) De Vincent
Adres:
Lambertusstraat 5
4872 XA Etten-Leur
Telefoon:
076-5012905 en 06-26250553
Email:
Internet:

kdvdegroenevlinder@gmail.com
www.kdvdegroenevlinder.nl

Kinderdagverblijf ’t Speeltreintje
Adres:
Spoorlaan 19
4872 XM Etten-Leur
Telefoon:
076-5089075
06-55884744
Email:
Internet:

info@speeltreintje.nl
www.speeltreintje.nl

Kinderdagverblijf Boeffies en (B)engeltjes
Adres:
Couperuslaan 20
4873 LR Etten-Leur
Telefoon:
076-5600070
Email:
Internet:

info@boeffiesenbengeltjes.nl
www.boeffiesenbengeltjes.nl

ZUNDERT
Anita’s kinderopvang
Naam:
Anita’s kinderopvang
Adres:
Bredaseweg 17
4881DC Zundert
Telefoon:
076-5976586
06-44251888
Email:
Internet:

anitalochten@ziggo.nl
www.anitaskinderopvang.nl

Het Toverbloempje
Naam:
Het Toverbloempje
Adres:
Katerstraat 37
4881 AP Zundert
Telefoon:
06-15668925
Email:
Internet:

info@hettoverbloempje.nl
www.kinderdagverblijfhettoverbloempje.nl
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Kober kindercentra
Naam:
Kinderdagverblijf Villa Kakelbont
Adres:
De Brug 23
4881 BH Zundert
Telefoon:
076-5045763
Email:
Internet:

serviceteam@kober.nl
www.kober.nl

WERNHOUT
KidsOké
Naam:

Telefoon:

Email:
Internet:

KidsOké
Grote Heistraat 20
4884 JB Wernhout
076-5975539
06-83033368
kidsoke@home.nl
www.kidsoke.nl

RIJSBERGEN
Kober kindercentra
Naam:
Kinderdagverblijf Bambino
Adres:
Gommerstraat 102
4891 AS Rijsbergen
Telefoon:
076-5961868
Email:
Internet:

serviceteam@kober.nl
www.kober.nl
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