
Als het niet gewoon kan
doe ik het gewoon anders

anders is ook gewoon
maar dan anders

eigenlijk hetzelfde dus!

Marlieke

Inclusieve Kinderopvang

Hooglede-Gits

Inclusief Kinderdagverblijf

Een veilig en warm nest 
waar jij je kind met een goed gevoel 

kunt aan toevertrouwen.

Wegbeschrijving 

Domein Dominiek Savio (route 195).  
Je vindt ons aan het einde van de Vleterstraat.

Openingsuren

Elke werkdag van 7u tot 18u.

Kostprijs

Inkomenstarief (prijs op basis van je inkomen).

Contact

Inclusief Kinderdagverblijf 
‘t Stationnetje

051 230 614

info@stationnetje.net
www.stationnetje.net

Koolskampstraat 26a
8830 Hooglede-Gits
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Kinderdagverblijf ‘t Stationnetje is  
verbonden aan Centrum Inclusieve Kinderopvang 

Zorgregio Roeselare, het aanspreekpunt rond 
inclusie in de opvang voor ouders, opvang- 

initiatieven, doorverwijzers en hulpverleners.

Wij zijn een initiatief van Dominiek Savio vzw 
en zijn erkend door Kind & Gezin.



Welkom in ‘t Stationnetje

We zijn een kleinschalige groepsopvang in een 
groene, rustige omgeving in Hooglede-Gits.

Onze recente nieuwbouw heeft twee grote, lichte  
leefruimtes en een toffe binnen- en  
buitenspeelplaats.

Je kindje kan hier zichzelf zijn, op eigen tempo 
groeien tot het klaar is om naar school te gaan.

We zijn een inclusieve kinderopvang. Iedereen 
is welkom. Ook kindjes bij wie de ontwikkeling 
minder vlot verloopt. 

Interesse? 
Breng ons vrijblijvend een bezoek ...

Waarom juist voor ons kiezen?

• Enthousiaste, goed opgeleide  
medewerkers met tonnen ervaring.

• Warme, authentieke sfeer.

• Vaste dagstructuur en sterk aanbod 
ervaringsgerichte activiteiten.

• Aandacht voor individuele noden van het 
kind en wensen van de ouders.

• Open en eerlijke communicatie.

• Bewuste keuze voor verticale werking:  
kinderen van verschillende leeftijden  
vangen wij samen in eenzelfde groep op. 

• Breed professioneel netwerk met de ruime 
zorgsector.

Ines, mama van Jule

“Een heftige bevalling, een moeilijke kraam- 
periode en dan komt het moment dat je jouw 
kleintje moet ‘afgeven’ ... Ik ben heel blij dat ik 
dagelijks in de opvang kan langsgaan om borst-
voeding te geven. Zo moet ik niet kolven op het 
werk. Voor mij is het een geruststellende pauze, 
want ik kan zien dat alles goed gaat.”

Mathias, papa van Lex en Rosie

“Onze zoon van 2 jaar en ons dochtertje van 5 
maand zitten in dezelfde leefgroep. Dat is niet 
alleen fijn voor hen omdat ze elkaar veel zien, 
we bouwen ook echt een band op met hun vaste 
begeleiders.”

Hannah, plusmama van Renée

“Het schenkt mij vertrouwen dat de kind- 
begeleiders ‘s avonds steeds de tijd nemen om 
de voorbije dag te overlopen. Toen Renée laat 
begon te kruipen, konden wij bij hen terecht 
met onze vragen. De coördinator verwees ons 
ook door naar een kinesist die nu in de opvang 
langskomt.”

Wist je dat? 

• We vaak op stap gaan in onze omgeving en 
wandelen naar het kasteel, het bos of de 
kinderboerderij.

• De begeleiders wekelijks een live  
TikTak-voorstelling in elkaar steken.

• We veel aandacht hebben voor gezonde 
voeding. Dagelijks soep, seizoensfruit en 
een gevarieerd vieruurtje.

• Kindjes tot één jaar na de start op school 
nog welkom zijn op woensdagnamiddag, 
schoolvrije dagen en vakantieperiodes.

• We gezinsontmoetingen organiseren, zoals 
een zomerpicknick, sintontbijt of voorlees-
moment.


