
Kinderdagverblijf Mini-Me 
Groepsopvang (> 8 kinderen)  

Contactgegevens 
Verantwoordelijke(n):   David Bruggeman & Evi Wolfs 

Adres:    Leuvensebaan 19, 3110 Rotselaar 

E-mail:                minimerotselaar@telenet.be 

Website:               www.minimerotselaar.be 

Info  
Beschrijving opvanginitiatief: 

 

We heten jullie van harte welkom in ons kinderdagverblijf dat zich bevindt in Rotselaar-centrum! We 

liggen in een rustige zijstraat van de drukke Stationsstraat.   

Samen met de ouders willen we een zachte overgang maken van een geborgen thuis naar een 

enthousiaste groep. Door het aanbod van activiteiten, stimuleren van de verschillende 

ontwikkelingsgebieden, bieden van individuele aandacht en zorg, willen we dat de kinderen 

uitgroeien tot zelfstandige Mini-Me’s.  

 

Door crea-activiteiten, zingen en dansen, motorische spelen en het stimuleren van de fijne motoriek 

wordt er voorbereidend gewerkt om de overstap naar de kleuterschool te kunnen maken. 

Omdat we onder toezicht werken van Kind en Gezin ontvangt U een fiscaal attest waardoor de 

kinderopvang fiscaal aftrekbaar wordt.  

Ons kinderdagverblijf is uitgerust met een beveiligingssysteem dat enkel toegang verleent aan 

ouders en personeel. 

 

 

Algemene informatie 
Leeftijdsgroep(en) 

 

Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 leefgroepen: 

     - Mini-Me voor baby’s van 8 weken tot 12 maand. 

     - Me in the middle van 12 tot 20 maand. 

     - Me @ work van 20 maand tot schoolgaand.  

 

Aantal erkende opvangplaatsen 48 

 

Prijs 

 

inkomens gerelateerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsuren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Van 7.15u 7.15u 7.15u 7.15u 7.15u   

 

Tot 

 

18.20u 

 

18.20u 

 

18.20u 

 

18.20u 

 

18.20u 

/ / 



Toewijzingsmethode 

Alle kindjes van 0 tot 3 jaar zijn welkom!   

 

We geven voorrang aan broertjes en zusjes van kinderen die reeds bij ons opgevangen 

worden/werden. Verder zijn we gebonden aan de voorrangsregels van Kind en Gezin.  

Kindjes komen ten minste 3 dagen om de gewenning zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Indien U interesse hebt in een opvangplaatsje voor een toekomstig baby’tje kan U ons een mail 

sturen. Wij bezorgen U via mail dan een formulier dat U ons dan ingevuld terugstuurt. Aan de hand 

hiervan kan er bekeken worden of er een plaatsje vrij komt.  

 

 

Welke periode gesloten? 

Op het eind van het jaar worden de sluitingsdagen voor het volgende jaar meegedeeld.  

We zijn 1 week gesloten in het paasverlof, 2 weken in de grote vakantie en tussen Kerst en 

Nieuwjaar.  

 

Extra informatie 
Buitenspeelruimte In onze grote tuin hebben we veel klim- en klautermateriaal, een 

zandbak, glijbanen en speelhuisjes.  

We hebben ook een groot terras om op nattere dagen te kunnen 

fietsen en met onze ballen te spelen.  

 

Warm middagmaal Omdat we zoveel mogelijk met de kindjes willen bezig zijn, 

opteren we voor catering van dagelijks verse maaltijden. Deze 

biedt iedere dag opnieuw een kindvriendelijk, gevarieerd en 

evenwichtig menu aan.  

Het zal steeds variëren in groenten, aardappelen, pasta, rijst, 

vlees, vis, kip zodat uw kindje alle smaken leert kennen.  

Natuurlijk wordt de fruitpap, vlak voor het vieruurtje, door ons 

vers bereid. 

Ook voor het onderhoud doen we beroep op een poetshulp.  

 

Opvang voor een kind met 

specifieke zorgbehoeften 

Ook kindjes met extra zorg zijn bij ons welkom, indien ze kunnen 

geïntegreerd worden in de groep. Zo hebben we al ervaring met 

motorisch en verstandelijk beperkte kindjes alsook met kindjes 

met visuele en gehoorproblemen. Voor kindjes die extra zorg van 

buitenaf nodig hebben kan er een kinesist, thuisbegeleiding,... in 

het kinderdagverblijf langskomen. 

 

  


