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Wat is dit?
Wat is Dolfijn?
Dolfijn is een initiatief van de gemeente Nijlen en biedt buitenschoolse kinderopvang aan voor alle kinderen (wonend of
schoolgaand) in Bevel, Kessel en Nijlen tussen 2,5 en 12 jaar.
Wanneer is Dolfijn open?
Voor en na schools:

ma/di/do: 7u - 8u45 en 15u30 - 18u

woe: 7u -8u45 en 11u45 - 18u

vrij: 7u - 8u45 en 15u -18u

Snipper- de vakantiedagen zijn wij doorlopend geopend van 7u tot 18u.
Dolfijn is gesloten: tijdens de kerstvakantie, de laatste volle week van juli en de eerste aansluitend van augustus.
Waar kan je terecht?
Nijlen - 'T Gesticht: Statiestraat 13 - 2560 Nijlen 03 410 03 52 (locatieverantwoordelijke = Kelly
Geudens: kelly.geudens@nijlen.be)
Nijlen - Klokkenlaan: Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 03 410 03 53 (locatieverantwoordelijke = Suzy
Dieltiens: suzy.dieltiens@nijlen.be)
Bevel: Schoolstraat 1 - 2560 Bevel 03 410 03 54 (locatieverantwoordelijke = Vanja Mariën: vanja.marien@nijlen.be)
Kessel - 't Dorp: Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 03 410 03 55 (locatieverantwoordelijke = Noëlla
Raets: noella.raets@nijlen.be)
Tijdens de schoolvakanties is de kinderopvang in Kessel en de kinderopvang in de Statiestraat geopend.
Voor vakantieperiodes schrijft je vooraf online in.

Hoe aanvragen?
Kennismaken en inschrijven
Kennismaken met Dolfijn doe je best door ons een bezoekje te brengen tijdens de openingsuren.

Inschrijven kan na afspraak: 03 410 02 11 of kinderopvang@nijlen.be .
Voor meer inlichtingen kan u steeds bij ons terecht.
Teamassistent:
Vicky Meuris - 03 410 03 56 - kinderopvang@nijlen.be
(ma/di: 9u - 12u en 13u - 15u do: 13u - 16.30u)
Teamleider:
Carmen Tibax - carmen.tibax@nijlen.be
(ma/di/do/vrij: 9u - 12u en 13u - 15u)

Wat meebrengen?
Om de inschrijving in orde te kunnen brengen heeft u een gezinssamenstelling nodig.
Deze kan u krijgen op het team dienstverlening in het gemeentehuis.
Of u kan deze ook online aanvragen via het thuisloket.

Wat kost dit?
Hoeveel kost het?

Tarief

Voor en naschools per begonnen half uur

€ 1,20

Schoolvrije dagen en vakantiedagen

€ 4,50

(verblijf minder dan 3 uur)

Schoolvrije dagen en vakantiedagen

€ 6,90

(verblijf vanaf 3 uur tot 6 uur)

Schoolvrije dagen en vakantiedagen
(verblijf vanaf 6 uur)

Online aanvragen

€ 11,20

