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Ondersteuning tijdens de coronacrisis
Inspiratie voor activiteiten
Verschillende activiteitenbundels, samengesteld door de Opvoedingswinkel Noord-Limburg en het KIK, kan je hier downloaden.
Activiteitenbundel peuters (/activiteitenbundel-peuters)

Activiteitenbundel kleuters (/activiteitenbundel-kleuters-nieuw-logo)

Activiteitenbundel 6-9 jaar (/activiteitenbundel-6-9-jaar-nieuw-logo)

Activiteitenbundel tieners (/activiteitenbundel-tieners-goede-versie-nieuw-logo)

Budgetvriendelijke
uitstappen
Onze diensten werken
op afspraak.

Maak een afspraak (/hoe-maak-je-een-afspraak)



Op zoek naar leuke en goedkope uitstappen om met je kinderen te doen? Doe dan inspiratie op in de bundel budgetvriendelijke
uitstappen. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen zijn niet alle activiteiten beschikbaar.
Bundel budgetvriendelijke uitstappen (/bundel-budgetvriendelijke-uitstappen)

Deze bundels zijn ook af te halen in het KIK (Vriendschapsplein 2, 3940 Hechtel-Eksel) of aan het Vrijetijdsloket (Gemeentehuis, Don
Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel)
De activiteitenbundel voor peuters en de bundel budgetvriendelijke uitstappen zijn gerealiseerd in samenwerking met De
Opvoedingswinkel Noord-Limburg.

Coronamaatregelen kinderopvang
Kind en Gezin heeft een document opgesteld wanneer je kind naar de voorschoolse of buitenschoolse kinderopvang mag. Bij bepaalde
symptomen zijn kinderen nog welkom in de kinderopvang, bij andere niet. Het document kan je hier (/wanneer-kan-een-kind-naar-deopvang-komen) downloaden.
In de kinderopvang gelden tijdens de coronacrisis nieuwe regels waar je je als ouder aan moet houden. Deze regels kan je hier
(/afspraken-in-de-kinderopvang) terugvinden.

 Contactinformatie
Huis van het Kind (/diensten/huis-van-het-kind)
Huis van het Kind
Vriendschapsplein 2 bus 2
3940 Hechtel-Eksel

 011 89 11 38 (tel:011 89 11 38)
 kik@hechtel-eksel.be (mailto:kik@hechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag open van 08:30 tot 17:00
Morgen open van 08:30 tot 12:00, van 13:00 tot 19:00 (19u-20u op afspraak)

Alle informatie (/diensten/huis-van-het-kind)

 (https://www.facebook.com/KIK-Hechtel-Eksel-720549051371372/)



Documenten

Activiteitenbundel peuters (2 MB)
(/activiteitenbundel-peuters)

Budgetvriendelijke uitstappen (8 MB)
(/budgetvriendelijke-uitstappen)

Wanneer kan een kind naar de opvang komen? (1 MB)
(/wanneer-kan-een-kind-naar-de-opvang-komen)

Afspraken in de kinderopvang (111 KB)
(/afspraken-in-de-kinderopvang)




LOKAAL BESTUUR HECHTEL-EKSEL
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
T 011 73 40 37 (tel:011 73 40 37), info@hechtel-eksel.be (mailto:info@hechtel-eksel.be)
T BE0216.772.828 (tel:BE0216.772.828),
Volg ons op Facebook (https://www.facebook.com/LokaalBestuurHechtelEksel)
●

Volg ons op Instagram (https://www.instagram.com/lokaalbestuurhechteleksel/)

●

Volg ons op LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/lokaal-bestuur-hechtel-eksel/)
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●
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●
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