
 

 

 

Contact 

Indien u meer uitleg wenst of indien u gebruik 

wilt maken van De Sterrenhoek, contacteer 

ons via onderstaande gegevens: 

Dienstverantwoordelijken 

Nathalie Leleu en Miet Loones 

Dienst voor Onthaalouders 

(Erfgoedhuis Oostduinkerke) 

Leopold II-laan 4  

8670 Koksijde - Oostduinkerke 

Tel 058 51 80 74  

Bereikbaarheid 

Wij zijn best bereikbaar in de voormiddag 

tussen 8.30u en 12u. 

U mag ook steeds een bericht nalaten op ons 

antwoordapparaat. Wij bellen zo snel mogelijk 

terug. 

 
 

Adres De Sterrenhoek 
De Sterrenhoek 
Abdijstraat 99 
8670 Koksijde 
 

 

Dienst voor Onthaalouders 

 Leopold II laan 4 

 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 

 Tel 058 51 80 74 

 onthaalouders@koksijde.be 

 www.koksijde.be 

 

  

 

  

 

In samenwerking met: 

  

Gemeentelijke Basisschool Koksijde 

 Abdijstraat 101  

8670 Koksijde 

  

Tel 058 51 18 28 

  

www.gkok.be 

 Directeur: Carine Tegethoff 
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Initiatief voor namiddagslapertjes 
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Beste ouder, 

 

Uw kindje is klaar voor de kleuterschool maar 

een hele dag is nog even teveel van het 

goede?  Uw kindje heeft nog nood aan wat 

slaap en/of rust overdag?  Dan hebben wij 

voor u dé oplossing!  De dienst voor 

onthaalouders van de gemeente Koksijde stelt 

graag het initiatief De Sterrenhoek aan u voor!  

 

Graag laten wij u via deze folder kennis maken 

met De Sterrenhoek.  

 

 

De Sterrenhoek 

 
De onthaalouder vangt met veel zorg en 
toewijding kleutertjes op die in de namiddag 
nog eventjes willen wegdommelen.  De 
Sterrenhoek bevindt zich in een locatie 
gelegen op het domein van de gemeentelijke 
basisschool van Koksijde. Zij wil voor de 
jongste kleuters de overgang van dagopvang 
naar een voltijdse schooldag vlotter laten 
verlopen. 

 

 

Hoe werkt De Sterrenhoek? 
 

De onthaalouder haalt de kindjes om 12.30u 

uit de eetzaal en brengt hen naar De 

Sterrenhoek, waar zij lekker kunnen 

indommelen onder haar toeziend oog. De 

onthaalouder maakt de kindjes om 15.30 uur 

(op vrijdag om 14.45 uur) klaar en brengt hen 

terug naar de klas waar ze de dag met de 

kleuterleerkracht kunnen afronden. 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer 

 

Tijdens schooldagen op maandag-, dinsdag-, 

donderdag- en vrijdagnamiddag is De 

Sterrenhoek open. 
 
 

Hoe inschrijven 
 
Elke aanvraag gebeurt via de dienst voor 
onthaalouders en wordt in volgorde van 
aanmelding ingeschreven. Er kunnen 
maximaal 8 kindjes per namiddag te slapen 
gelegd worden.  Indien er een slaapplaatsje 
vrijkomt, worden de ouders van het 
eerstvolgende kindje op de lijst op de hoogte 
gebracht. 
Uw kindje kan gebruik maken van het 
peuterslapen tot de eerstvolgende 
vakantieperiode. Na iedere vakantie krijgen 
nieuwe jonge peutertjes die op school starten, 
steeds voorrang op oudere kindjes. 
Peuterslapen is er immers om de overgang 
naar volle schooldagen gemakkelijker te 
maken.  
 
Kostprijs  
 

Voor dit peuterslapen betaalt u een bijdrage 

(1/3de dagdeel) aan de Dienst voor 

Onthaalouders.  De prijs wordt bepaald aan de 

hand van uw inkomen. Deze berekening moet 

door de ouders zelf gebeuren vóór de opvang 

start en dit via de website van Kind en Gezin. 

Aan de hand van uw e-identiteitskaart en 

een kaartlezer kan u zich registreren bij ‘Mijn 

Kind en Gezin’. 

Geen computer of lukt het registreren niet? 

Onze dienst helpt u graag verder! 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze: 

• Voor het eerste gebruik moet u het 

juiste programma installeren (‘eID 

quick install) die u kan downloaden van 

de website www.eid.belgium.be. Rechts 

vind je de eIDquick install. 

• Vervolgens sluit u de kaartlezer aan op 

uw computer. 

• Surf nu naar de website van Kind en 

Gezin: www.kindengezin.be. Bovenaan 

links klikt u op “Mijn Kind en Gezin” en 

dan op “Registreer je hier”. Kies voor e-

ID. 

• Volg de instructies op uw scherm, en 

druk op het einde het ‘attest met de 

kindcode’ af. Op dit attest staat uw 

bijdrage voor de opvang vermeldt. Dit 

attest bezorgt u aan de Dienst voor 

Onthaalouders. Aan de hand van dit 

attest kan uw factuur opgemaakt 

worden. 
 

Dossier kindje 

 

Vóór uw kindje effectief start met het 

namiddagslapen, wordt zijn/haar dossier op de 

Dienst voor Onthaalouders in orde gebracht.   

De dienst nodigt u hiervoor uit op het bureel. 

 

Een overeenkomst wordt ter plaatse 

ingevuld. De dienstverantwoordelijke overloopt 

samen met u het huishoudelijk reglement 

zodat u op de hoogte bent van de werking; u 

tekent voor ontvangst van het reglement. 

U krijgt een inlichtingenfiche voor het kind 

mee. Deze wordt ingevuld en afgegeven aan 

de onthaalouder van De Sterrenhoek bij de 

start van de opvang. 

U geeft uw ‘attest kindcode’ af aan de dienst 

zodat facturen kunnen opgemaakt worden. 

 

Verdere praktische zaken, zoals afbouw van 

het peuterslapen, wordt met de onthaalouder 

zelf geregeld. De dienst blijft echter steeds ter 

beschikking.  

http://www.eid.belgium.be/
http://www.kindengezin.be/

