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Wie zijn we
Tierlantijn is de inclusieve kinderopvang die deel uit maakt van olo-
rotonde vzw. Wij bieden buitenschoolse opvang aan alle kinderen uit
kleuter- en lager onderwijs. 
Wij zijn een inclusieve opvang. Dit wil zeggen dat kinderen met een
specifieke zorgbehoefte ook bij ons terecht kunnen. Samen met onze
orthopedagoge bekijken we wat we kunnen betekenen, zodat alle
kinderen zich bij ons thuis voelen. 

Inschrijven en reserveren
Inschrijven
Als u gebruik wenst te maken van onze vakantieopvang, moet uw kind
eenmalig bij ons ingeschreven worden. Pas dan kan u reserveren. 
Voor een inschrijving neemt u contact op met de locatie waar u opvang
wenst (de e-mailadressen vindt u verder in deze folder).
Als u een kindje met specifieke zorgbehoefte wil inschrijven, stuurt u een
mailtje naar info@tierlantijn.be.
Doe dit tijdig. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Kennismakingsgesprekken voor deze vakantie zullen plaatsvinden van 3
januari tot 6 januari. 

Reserveren
Hoe?
Dit kan online (u krijgt de gegevens hiervoor mee tijdens inschrijving) of
met het reservatieformulier beschikbaar op de website. U stuurt het
reservatieformulier volledig ingevuld terug naar de locatie waar u opvang
wenst. Na verwerking krijgt u hierover een bericht.

Wanneer? 
kinderen t/m 6 jaar (+ broers/zussen) , kinderen van medewerkers en 
 kinderen met een specifieke zorgbehoefte vanaf
woensdag 11 januari 2023, 19u;
alle andere kinderen vanaf woensdag 18 januari 2023, 19u
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Prijs  

opvanguren 1 kind sociaal tarief*

tot 3u 4,90€ 2,45€

3,62€van 3 tot 6u 7,25€

meer dan 6u 14,50€ 7,25€

Vanaf meerdere kinderen in de opvang, wordt er 25% in mindering gebracht
ten opzichte van het bovenvermelde tarief.
*Geldt ook voor kinderen van medewerkers en kinderen met een specifieke
zorgbehoefte
Meerkost bij afhalen na sluitingstijd: 6 euro per begonnen kwartier, per kind

Onze locaties zijn tijdens de vakantie geopend van 7u tot 18u.

Voor sommige activiteiten wordt een extra kost aangerekend. Deze
informatie vindt u terug op de activiteitenkalender.
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Thema en dagindeling
Thema
Elke vakantie wordt er een thema gekozen dat de rode draad vormt
doorheen deze periode. Het thema van deze vakantie is:

·Van mini naar maxi (levende spellen)

We bieden verschillende activiteiten doorheen de dag.  Alle kinderen
worden zo ondergedompeld in het thema. 
De activiteiten zijn steeds aangepast aan diverse leeftijden en
interesses. 
Kinderparticipatie is bij ons erg belangrijk. Zo krijgen de kinderen
keuzevrijheid: ze beslissen zelf aan welke activiteit ze willen
deelnemen. 
Ook zullen de kinderen regelmatig bevraagd worden welke activiteiten
ze zelf willen doen. Deze worden dan onderdeel van ons
activiteitenaanbod.
We bieden verschillende soorten activiteiten: regel-, uitdaging-,
beweging-, receptief-, constructie-, sociaal en fantasiespel.  Het
activiteitenprogramma vindt u terug op onze website: Buitenschoolse
kinderopvang Tierlantijn - OLO-Rotonde vzw - OLO-Rotonde vzw 

Dagverloop
De dag verloopt volgens een vaste structuur: 
7-10u:            deel 1 dagactiviteit 
10u:                fruit en drank 
10u30-12u:    deel 2 dagactiviteit 
12u-13u30:    samen eten + vrij spel 
13.30u-15u:    deel 3 dagactiviteit 
15u-15u30:     vieruurtje 
15u30-18u:     afsluiten dagactiviteit
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Onze locaties
Deze locaties bieden opvang tijdens de kerstvakantie. 

IBO Driehoek (56 kinderen) 
Deze locatie biedt opvang aan kinderen
van kleuter- en lager onderwijs. De
leeftijdsgroepen zijn hier gescheiden.
De opvanglocatie bestaat uit een
gedeelte ingericht voor de kleuters en
een ander gedeelte ingericht naar de
behoeften van +6 jarigen. Zo kunnen de
kinderen spelen op hun eigen niveau.

Adres: Het Heiken 47, 
2930 Brasschaat 
Tel: 0488/296 786 
E-mail: driehoek@tierlantijn.be  

 

IBO Ter Heide (28 kinderen)
Deze locatie biedt opvang aan
kinderen van kleuter- en lager
onderwijs tot 9 jaar. Hier werkt men
niet met uitgesproken
leeftijdsgroepen. De activiteiten
daarentegen worden zo
georganiseerd dat de noden van elke
ontwikkelingsgroep aan bod komen.

Adres: Kerkedreef 10, 
2930 Brasschaat 
Tel: 0496/789 108 
E-mail: terheide@tierlantijn.be

 
IBO Lange Wapper (28 kinderen)
Deze Locatie biedt opvang aan
kinderen van kleuter- en lager
onderwijs. Hier werkt men met
leeftijdsgroepen,  + en - 8 jaar. De
activiteiten worden zo georganiseerd
dat de noden van elke
ontwikkelingsgroep aan bod komt. 

 

Adres: Miksebaan 264b, 
2930 Brasschaat 
Tel: 0492/722 500 
E-mail: langewapper@tierlantijn.be
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IBO Molentje (56 kinderen)
Deze locatie biedt opvang aan kinderen
van kleuter-  en lager onderwijs. Hier
werkt men niet met
uitgesproken leeftijdsgroepen. De
activiteiten worden zo georganiseerd
dat de noden van  elke
ontwikkelingsgroep aan bod komen.

Adres: Annadreef 7 , 
2930 Brasschaat
Tel: 0494/799 870
 E-mail: molentje@tierlantijn.be 

 

mailto:tierlantijn.terheide@olo.be
mailto:tierlantijn.langewapper@olo.be
mailto:tierlantijn.Molentje@olo.be
mailto:tierlantijn.Molentje@olo.be


Tierlantijn maakt deel uit van olo-rotonde vzw - Miksebaan 264b, 2930 Brasschaat - ' 03/633 98 50 – info@olo-rotonde.be -  
 

 

Tot in de krokusvakantie
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