
Met veel speelplezier aangeboden door

Kinder
opvang
De Marbollen

Opvang 
voor kinderen 

van 2,5 tot 12 jaar,
wonend of

schoolgaand
in Lint

Graag 
meer
info?

Contact

Kinderopvang De Marbollen
Van Putlei 77
2547 Lint

(ingang aan de achterzijde van het gebouw, 
via het Eikhof )

Tel. 03 454 32 72
kinderopvang@lint.be
www.lint.be
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Met veel speelplezier 
aangeboden door

Inschrijving

Voordat je kind voor de 
allereerste keer terecht kan in 
De Marbollen, regel je eerst 
de algemene inschrijving. 



In Lint wonen ongeveer 1.135 kinderen jonger 
dan 12 jaar. Buiten de schooluren moeten de 
ouders vaak op zoek gaan naar georganiseerde 
opvang. Deze opvang moet uiteraard kwalitatief 
hoogstaand en pedagogisch verantwoord zijn.

Kinderopvang De Marbollen is een gemeentelijk 
initiatief onder toezicht van Kind & Gezin. 
Uw kind(eren) van 2,5 tot 12 jaar die in Lint wonen 
of er school lopen, zijn welkom. 

De kinderopvang heeft 
heel wat troeven in huis!

Kinderopvang 
De Marbollen

Op schooldagen via uurtarief (voor- en naschoolse opvang):

Normaal tarief: € 1,20 per begonnen half uur

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen via dagtarief:
- langer dan 6 uur: € 12
- 3 tot 6 uur: € 7
- minder dan 3 uur: € 4,5 

Gezinstarief: - 25%
Sociaal tarief: - 50% (mogelijk onder bepaalde voorwaarden)

Openingsuren

Tijdens de schooldagen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar
 MAANDAG   7u - 8u30  15u30 - 18u30
 DINSDAG   7u - 8u30  15u30 - 18u30
 WOENSDAG   7u - 8u30  12u - 18u30
 DONDERDAG   7u - 8u30  15u30 - 18u30
 VRIJDAG   7u - 8u30  15u - 18u30

Alle schoolvakanties voor kinderen van 2,5 jaar 
tot en met het eerste leerjaar*
 MAANDAG TOT VRIJDAG    7u - 18u30

* Tijdens schoolvakanties (met uitzondering van de kerstvakantie) kunnen 

kinderen vanaf het tweede leerjaar deelnemen aan activiteiten van de 

vrijetijdsdienst. In de kerstvakantie is iedereen welkom bij Kinderopvang  

De Marbollen.

Een Tiental
        Ervaren
        Attentievolle
        Mensen staan klaar
 • om je kind te begeleiden en spelenderwijze
    alle kansen te geven om zich te ontplooien,   
 • om kindvriendelijke,
 • leuke,
 • experimentele,
 • unieke,
 • toffe,
 • ervaringsgerichte en
 • rijke ervaringen op te doen, aangepast  
   aan de eigenheid van elk kind!

> een grote tuin

> gocarts en fietsenparcours

> schaduwrijke plekjes

> een reuze zandbak

> gezellige lokalen met een veilige tussenverdieping

> een eigen lokaal voor elke leeftijdsgroep

Wat zijn onze tarieven?

Kwalitatief 

hoogstaande 

kinderopvang


