
Heb jij een groot hart voor de allerkleinsten? Wil je hen 
helpen opgroeien en ontwikkelen? En doe je dat liefst 
in jouw vertrouwde, huiselijke omgeving?

Ontdek alle voordelen op 

www.ikwordonthaalouder.be
Je krijgt er zoveel voor terug!
VU: Mark Suykens, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel

VVSG_OO_POSTERS_A3.indd   5 17/12/15   19:29

Heb je een groot hart voor de allerkleinsten? 
Wil je hen helpen opgroeien en ontwikkelen? 

Doe je dat liefst in jouw vertrouwde, 
huiselijke omgeving?
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naar jou op zoek!
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Voor de gezinsopvang van baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar is 
de gemeente Kalmthout op zoek naar mensen met een warm 
hart voor de allerkleinsten. 

Je vangt kinderen op bij jou thuis en zorgt, samen met de 
ouders, voor veilige, zorgzame en geborgen eerste levensjaren 
voor de kinderen.

Interesse om onthaalouder te worden?
• Kom langs op de infoavond op dinsdag 21 juni 2022 om 

20 uur in de raadzaal van OCMW Kalmthout, Heuvel 39, 
2920 Kalmthout.

• Of kijk alvast even op www.ikwordonthaalouder.be.

Of solliciteer nu al!
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar Lief Heestermans, 
dienstverantwoordelijke gezinsopvang gemeente Kalmthout: 
• Lief Heestermans, Heuvel 39, 2920 Kalmthout 
• of per mail op kinderopvang@kalmthout.be

www.kalmthout.be

Info: 
Dienst Gezinsopvang
kinderopvang@kalmthout.be
03 620 15 79
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