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Kinderdagverblijf ’t Stekeltje in Putte, gehuisvest op het groene schooldomein van GO!
basisschool Alice Nahon, is erkend als TRAP 2B kinderdagverblijf waardoor de dagprijs die
ouders betalen inkomsten-gerelateerd wordt.
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’T
STEKELTJE
GOEDKOPER VOOR VEEL OUDERS
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Aan de Mechelbaan, op het schooldomein van GO! basisschool Alice Nahon, ligt
kinderdagverblijf ’t Stekeltje. Het biedt plaats aan kinderen van 0 tot 2,5 jaar. “We
hebben goed nieuws!”, zegt kinderbegeleidster Peggy Badts. “We mogen vanaf 1 mei
de gunstige subsidieregeling TRAP 2B gaan toepassen. Voor het bepalen van de
dagvergoeding kunnen we nu dus rekening houden met het inkomen van de ouders.
Ons kinderdagverblijf zal hierdoor voor veel papa’s en mama’s goedkoper worden.”
De nieuwe tarieven gaan in op 1 mei 2021.
Kinderen kunnen op het schooldomein aan de Mechelbaan terecht vanaf hun babyperiode
tot 12 jaar. Eerst in kinderdagverblijf ’t Stekeltje, vervolgens in basisschool Alice Nahon.
“Een groot voordeel voor ouders. Broertjes en zusjes zitten samen op één plek ongeacht hun
leeftijd. Ouders moeten maar één ritje maken met de wagen. Voor de kinderen zelf is dit
eveneens prettig: ze zijn de schoolomgeving al van jongs af aan gewend. Dat betekent
minder wenende peuters bij het begin van het schooljaar", benadrukt Alena Akulava,
directeur van GO! basisschool Alice Nahon.
De directies van de basisschool en het kinderdagverblijf doen er samen alles aan om de
overgang van crèche naar kleuterklas zo vlot mogelijk te laten verlopen.
"Op Gimme, het elektronisch communicatieplatform van de basisschool, worden dagelijks
foto’s gepost van onze crèchekindjes en de activiteiten die we doen. En regelmatig doen we
activiteiten samen met de kleuters. Zo kunnen onze kindjes al wennen aan de kleuterschool
wanneer de tijd nadert om naar het instapklasje te gaan”, vertelt Peggy Badts.
Crèche ’t Stekeltje is een vaste waarde in Putte. Het bestaat sinds 1996 en was het
allereerste kinderdagverblijf in Putte. Het is prima uitgerust, heeft frisse en functionele
binnenruimten alsook een ruime buitenspeelplaats.
“De ploeg van kinderverzorgsters is top! Ze krijgen vele complimentjes van ouders. Dat de
prijs nu geen belemmering meer hoeft te zijn voor ouders om voor ’t Stekeltje te kiezen, is
heel fijn! Niets mooier dan broers en zussen die van 0 tot 12 jaar samen in harmonie kunnen
opgroeien”, zegt Geert Van Hoof, algemeen directeur van GO! scholengroep 5 waartoe
crèche en basisschool behoren.
Peggy Badts heeft samen met haar dochter, die lerares is in basisschool Alice Nahon,
een
virtuele
rondleiding
gemaakt
die
je
hier
kan
bekijken:
https://youtu.be/uz0WSdgVhXc .
Geïnteresseerde ouders kunnen bellen voor een rondleiding op 0471 78 79 88
(wanneer dit weer mag volgens de coronarichtlijnen).
Wil je meer weten over de beschikbaarheid van plaatsen in ‘t Stekeltje, dan bel je naar
Daisy Hofinger 0470 55 09 26.

