
Kom samen 
spelen! 

samen spelen met je kind, andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen 

Het peuterspeelpunt is een gezellige ruimte waar je met je kind naar toe kan. Je kan er samen genieten. 
Je neemt wat tijd voor elkaar en je ontmoet andere ouders. 

Kinderen vinden er een plek om samen te spelen en nieuwe dingen te ontdekken. Zo bouwen ze aan ver-
trouwen om later naar de opvang te gaan of de stap naar school te zetten. 

In het peuterspeelpunt zijn er twee begeleiders die voor de organisatie en een lekker kopje koffie of thee 
zorgen. Je kan met vragen bij hen terecht. 

       

Voor wie? 

Alle (groot)ouders met kinderen  

tussen 0 en 3 jaar 

Wanneer? 

Afwisselend in Diest en Scherpen-
heuvel elke donderdagvoormiddag 
tijdens schoolperiode tussen 9.30 
en 11.30u. 

Waar? 

Voor Diest: Kinderdagverblijf ’t Kevertje, Kloosterbergstraat 15 

Voor Scherpenheuvel-Zichem: Kinderopvang Baloe, August Nihoulstraat 76 A 

De toegang is gratis. 

 

Vragen? 

Carmen Kleykens      Ingrid Van Aerschot 

013/350 651      013/612175  

Carmen.Kleykens@ocmwdiest.be   ingrid.vanaerschot@ocmwscherpenheuvel-zichem.be  

Het peuterspeelpunt is een realisatie van het Huis van het Kind Diest 
en Scherpenheuvel-Zichem. 

Kom samen 
spelen! 

samen spelen met je kind, andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen 

Het peuterspeelpunt is een gezellige ruimte waar je met je kind naar toe kan. Je kan er samen genieten. 
Je neemt wat tijd voor elkaar en je ontmoet andere ouders. 

Kinderen vinden er een plek om samen te spelen en nieuwe dingen te ontdekken. Zo bouwen ze aan ver-
trouwen om later naar de opvang te gaan of de stap naar school te zetten. 

In het peuterspeelpunt zijn er twee begeleiders die voor de organisatie en een lekker kopje koffie of thee 
zorgen. Je kan met vragen bij hen terecht. 

       

Voor wie? 

Alle (groot)ouders met kinderen  

tussen 0 en 3 jaar 

Wanneer? 

Afwisselend in Diest en Scherpen-
heuvel elke donderdagvoormiddag 
tijdens schoolperiode tussen 9.30 
en 11.30u. 

Waar? 

Voor Diest: Kinderdagverblijf ’t Kevertje, Kloosterbergstraat 15 

Voor Scherpenheuvel-Zichem: Kinderopvang Baloe, August Nihoulstraat 76 A 

De toegang is gratis. 

 

Vragen? 

Carmen Kleykens      Ingrid Van Aerschot 

013/350 651      013/612175  

Carmen.Kleykens@ocmwdiest.be   ingrid.vanaerschot@ocmwscherpenheuvel-zichem.be  

Het peuterspeelpunt is een realisatie van het Huis van het Kind Diest 
en Scherpenheuvel-Zichem. 

Kom samen 
spelen! 

samen spelen met je kind, andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen 

Het peuterspeelpunt is een gezellige ruimte waar je met je kind naar toe kan. Je kan er samen genieten. 
Je neemt wat tijd voor elkaar en je ontmoet andere ouders. 

Kinderen vinden er een plek om samen te spelen en nieuwe dingen te ontdekken. Zo bouwen ze aan ver-
trouwen om later naar de opvang te gaan of de stap naar school te zetten. 

In het peuterspeelpunt zijn er twee begeleiders die voor de organisatie en een lekker kopje koffie of thee 
zorgen. Je kan met vragen bij hen terecht. 

       

Voor wie? 

Alle (groot)ouders met kinderen  

tussen 0 en 3 jaar 

Wanneer? 

Afwisselend in Diest en Scherpen-
heuvel elke donderdagvoormiddag 
tijdens schoolperiode tussen 9.30 
en 11.30u. 

Waar? 

Voor Diest: Kinderdagverblijf ’t Kevertje, Kloosterbergstraat 15 

Voor Scherpenheuvel-Zichem: Kinderopvang Baloe, August Nihoulstraat 76 A 

De toegang is gratis. 

 

Vragen? 

Carmen Kleykens      Ingrid Van Aerschot 

013/350 651      013/612175  

Carmen.Kleykens@ocmwdiest.be   ingrid.vanaerschot@ocmwscherpenheuvel-zichem.be  

Het peuterspeelpunt is een realisatie van het Huis van het Kind Diest 
en Scherpenheuvel-Zichem. 

Kom samen 
spelen! 

samen spelen met je kind, andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen 

Het peuterspeelpunt is een gezellige ruimte waar je met je kind naar toe kan. Je kan er samen genieten. 
Je neemt wat tijd voor elkaar en je ontmoet andere ouders. 

Kinderen vinden er een plek om samen te spelen en nieuwe dingen te ontdekken. Zo bouwen ze aan ver-
trouwen om later naar de opvang te gaan of de stap naar school te zetten. 

In het peuterspeelpunt zijn er twee begeleiders die voor de organisatie en een lekker kopje koffie of thee 
zorgen. Je kan met vragen bij hen terecht. 

       

Voor wie? 

Alle (groot)ouders met kinderen  

tussen 0 en 3 jaar 

Wanneer? 

Afwisselend in Diest en Scherpen-
heuvel elke donderdagvoormiddag 
tijdens schoolperiode tussen 9.30 
en 11.30u. 

Waar? 

Voor Diest: Kinderdagverblijf ’t Kevertje, Kloosterbergstraat 15 

Voor Scherpenheuvel-Zichem: Kinderopvang Baloe, August Nihoulstraat 76 A 

De toegang is gratis. 

 

Vragen? 

Carmen Kleykens      Ingrid Van Aerschot 

013/350 651      013/612175  

Carmen.Kleykens@ocmwdiest.be   ingrid.vanaerschot@ocmwscherpenheuvel-zichem.be  

Het peuterspeelpunt is een realisatie van het Huis van het Kind Diest 
en Scherpenheuvel-Zichem. 

Kom samen 
spelen! 

samen spelen met je kind, andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen 

Het peuterspeelpunt is een gezellige ruimte waar je met je kind naar toe kan. Je kan er samen genieten. 
Je neemt wat tijd voor elkaar en je ontmoet andere ouders. 

Kinderen vinden er een plek om samen te spelen en nieuwe dingen te ontdekken. Zo bouwen ze aan ver-
trouwen om later naar de opvang te gaan of de stap naar school te zetten. 

In het peuterspeelpunt zijn er twee begeleiders die voor de organisatie en een lekker kopje koffie of thee 
zorgen. Je kan met vragen bij hen terecht. 

       

Voor wie? 

Alle (groot)ouders met kinderen  

tussen 0 en 3 jaar 

Wanneer? 

Afwisselend in Diest en Scherpen-
heuvel elke donderdagvoormiddag 
tijdens schoolperiode tussen 9.30 
en 11.30u. 

Waar? 

Voor Diest: Kinderdagverblijf ’t Kevertje, Kloosterbergstraat 15 

Voor Scherpenheuvel-Zichem: Kinderopvang Baloe, August Nihoulstraat 76 A 

De toegang is gratis. 

 

Vragen? 

Carmen Kleykens      Ingrid Van Aerschot 

013/350 651      013/612175  

Carmen.Kleykens@ocmwdiest.be   ingrid.vanaerschot@ocmwscherpenheuvel-zichem.be  

Het peuterspeelpunt is een realisatie van het Huis van het Kind Diest 
en Scherpenheuvel-Zichem. 

Kom samen 
spelen! 

samen spelen met je kind, andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen 

Het peuterspeelpunt is een gezellige ruimte waar je met je kind naar toe kan. Je kan er samen genieten. 
Je neemt wat tijd voor elkaar en je ontmoet andere ouders. 

Kinderen vinden er een plek om samen te spelen en nieuwe dingen te ontdekken. Zo bouwen ze aan ver-
trouwen om later naar de opvang te gaan of de stap naar school te zetten. 

In het peuterspeelpunt zijn er twee begeleiders die voor de organisatie en een lekker kopje koffie of thee 
zorgen. Je kan met vragen bij hen terecht. 

       

Voor wie? 

Alle (groot)ouders met kinderen  

tussen 0 en 3 jaar 

Wanneer? 

Afwisselend in Diest en Scherpen-
heuvel elke donderdagvoormiddag 
tijdens schoolperiode tussen 9.30 
en 11.30u. 

Waar? 

Voor Diest: Kinderdagverblijf ’t Kevertje, Kloosterbergstraat 15 

Voor Scherpenheuvel-Zichem: Kinderopvang Baloe, August Nihoulstraat 76 A 

De toegang is gratis. 

 

Vragen? 

Carmen Kleykens      Ingrid Van Aerschot 

013/350 651      013/612175  

Carmen.Kleykens@ocmwdiest.be   ingrid.vanaerschot@ocmwscherpenheuvel-zichem.be  

Het peuterspeelpunt is een realisatie van het Huis van het Kind Diest 
en Scherpenheuvel-Zichem. 

Kom samen 
spelen! 

samen spelen met je kind, andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen 

Het peuterspeelpunt is een gezellige ruimte waar je met je kind naar toe kan. Je kan er samen genieten. 
Je neemt wat tijd voor elkaar en je ontmoet andere ouders. 

Kinderen vinden er een plek om samen te spelen en nieuwe dingen te ontdekken. Zo bouwen ze aan ver-
trouwen om later naar de opvang te gaan of de stap naar school te zetten. 

In het peuterspeelpunt zijn er twee begeleiders die voor de organisatie en een lekker kopje koffie of thee 
zorgen. Je kan met vragen bij hen terecht. 

       

Voor wie? 

Alle (groot)ouders met kinderen  

tussen 0 en 3 jaar 

Wanneer? 

Afwisselend in Diest en Scherpen-
heuvel elke donderdagvoormiddag 
tijdens schoolperiode tussen 9.30 
en 11.30u. 

Waar? 

Voor Diest: Kinderdagverblijf ’t Kevertje, Kloosterbergstraat 15 

Voor Scherpenheuvel-Zichem: Kinderopvang Baloe, August Nihoulstraat 76 A 

De toegang is gratis. 

 

Vragen? 

Carmen Kleykens      Ingrid Van Aerschot 

013/350 651      013/612175  

Carmen.Kleykens@ocmwdiest.be   ingrid.vanaerschot@ocmwscherpenheuvel-zichem.be  

Het peuterspeelpunt is een realisatie van het Huis van het Kind Diest 
en Scherpenheuvel-Zichem. 



Data	Peuterspeelpunt	2016	

Donderdag 7 januari 2016 OPENING	
Donderdag 14 januari 2016 Diest 
Donderdag 21 januari 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 28 januari 2016 Diest 
Donderdag 4 februari 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 11 februari 2016 KROKUSVAKANTIE - geen peuterspeelpunt 
Donderdag 18 februari 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 25 februari 2016 Diest 
Donderdag 3 maart 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 10 maart 2016 Diest 
Donderdag 17 maart 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 24 maart 2016 Diest 
Donderdag 31 maart 2016 PAASVAKANTIE - geen peuterspeelpunt 
Donderdag 7 april 2016 PAASVAKANTIE - geen peuterspeelpunt 
Donderdag 14 april 2016 Diest 
Donderdag 21 april 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 28 april 2016 Diest 
Donderdag 5 mei 2016 FEESTDAG HEMELVAART - geen peuterspeelpunt 
Donderdag 12 mei 2016 Diest 
Donderdag 19 mei 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 26 mei 2016 Diest 
Donderdag 2 juni 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 9 juni 2016 Diest 
Donderdag 16 juni 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 23 juni 2016 Diest    
zomervakantie	 Geen	peuterspeelpunt	
Donderdag 1 september 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 8 september 2016 Diest 
Donderdag 15 september 2016  Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 22 september 2016 Diest 
Donderdag 29 september 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 6 oktober 2016 Diest 
Donderdag 13 oktober 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 20 oktober 2016 Diest 
Donderdag 27 oktober 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 3 november HERFSTVAKANTIE - Geen peuterspeelpunt  
Donderdag 10 november 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 17 november 2016 Diest 
Donderdag 24 november 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 1 december 2016 Diest 
Donderdag 8 december 2016 Scherpenheuvel-Zichem 
Donderdag 15 december 2016 Diest 
Donderdag 22 december 2016 Scherpenheuvel-Zichem 


