
Vakantieopvang

Dagopvang op maat voor kinderen 
met een complexe 

en/of meervoudige beperking.

Nieuw in ons 
zorgaanbod!

www.sintoda.be 
Breugelweg 200 - 3900 Pelt

T. 011 64 28 60 - info@oda.stijn.be

Sint Oda is erkend en vergund door het VAPH. 
Sint Oda maakt deel uit van het Stijn vzw netwerk.

Be 0439.452.461
RPR Ondernemingsrechtbank 
Antwerpen, Afdeling Hasselt

Vakantieopvang

Met de steun van de gemeente Pelt



Ben jĳ ouder van een kind tussen 3 en 21 jaar met 
bĳzondere zorgnoden én zoek je aangepaste 
opvang tĳdens de schoolvakantie? 

Bij Vakantieopvang Bijzonder kan je rekenen op de begeleidings-  
expertise van Sint Oda om een kleinschalig (max. 8 kinderen) en 
kwalitatief antwoord te bieden op de specifieke zorgnoden van 
jouw zoon of dochter. 

Vakantieopvang Bijzonder, 
dat is een aangename dagbesteding 

op maat van jouw kind
“ “

Gwenny,
begeleidster

Dagopvang Bĳzonder is geopend
van 4 juli t.e.m. 26 augustus 2022 van maandag t.e.m. vrijdag, 
met uitzondering van 21/07, van 25/07 t.e.m. 05/08 en 15/08.

Open van 9.00 tot 16.00 uur, 
vooropvang vanaf 8.00 uur, na-opvang tot 17.00 uur mogelijk.

Dagelijks staan twee professionele, ervaren begeleiders en een jobstudent 
klaar voor de opvang van 8 kinderen met bijzondere noden. 
Elke begeleider biedt vanuit zijn/haar specialisme een waaier van 
activiteiten aan:  knutselen, buiten spelen, zingen ... . Soms staat er eens iets 
speciaals op het programma waarbij we gebruik maken van de 
faciliteiten van Sint Oda (zwemmen, snoezelen, paardrijden ...). 
Steeds aangepast aan de diversiteit van de groep.

Van al die plezierige bezigheden krijgt je kind natuurlijk ook honger. 
We serveren dagelijks een warme maaltijd en een lekker vieruurtje, op maat 
van je kind. Ook sondevoeding toedienen is mogelijk.

Om zorg op maat te kunnen bieden bespreken we de specifieke zorgvragen 
van je kind tijdens een intakegesprek.

De vakantieopvang gaat door in de splinternieuwe lokalen van de 
buitenschoolse opvang ‘t HOKK, Herent 122 te Pelt.

Aanmelden vóór 20 mei 2022

 011 64 28 60        Zorgloket@oda.stijn.be

Betaling via RTH of erkenning VAPH (PAB/MFC) 
+ eigen bijdrage per dag

Meer info? Scan de QR-code of neem een kijkje op 
www.sintoda.be


