
Op zoek naar kinderopvang in Lubbeek?
We kunnen er vandaag niet meer omheen. Jonge gezinnen, met werkende ouders, 
hebben behoefte aan een degelijk uitgebouwde kinderopvang.  Niet alleen voor 
hun jongste spruiten, maar ook voor- en naschools moet er een voldoende flexibel 
aanbod voorhanden zijn.

Kinderdagverblijven (voor baby’s en peuters)
Alle kinderdagverblijven in Lubbeek kan je vinden via het digitaal loket 
kinderopvang www.kinderopvanginmijnbuurt.be 

Op zoek naar vakantiewerking in Lubbeek? 
De gemeente Lubbeek organiseert verschillende activiteiten in de vakantie- 
periodes. Zo is er de Grabbel- en de Swap in de zomermaanden, sportweken in de 
paasvakantie en eind augustus alsook buitenschoolse kinderopvang in verschil-
lende vakanties. Meer informatie hierover kan je terugvinden in de vakantiewer-
kingbrochure of op onze website www.lubbeek.be

Op zoek naar een babysit? 
Neem een kijkje op www.kinderoppasdienst.be

Opvang nodig voor jouw ziek kind?
Ouders kunnen niet altijd thuis blijven wanneer hun kind ziek is. 
Onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van de dienstverlening aangeboden 
door de betrokken mutualiteit, kunnen leden dan ook genieten van kinderopvang 
aan huis. Meer informatie hieromtrent kan worden opgevraagd in de verschillende 
mutualiteitskantoren. 



• Vrije basisschool De Linde 
Linden, Wolvendreef 1  
tel. 016 62 24 13,  
directie@vbsdelinde.be  
De school organiseert kinder- 
opvang en huiswerkbegeleiding 

voor kinderen die daar school lopen.  
Voorschools is er opvang vanaf 7u. 
Naschools (ook op woensdag) is er 
opvang tot 18u30.   
Het eerste halfuur is gratis, daarna  
0,70 euro per begonnen half uur. 

Opvang voor-en na de schooluren
De gemeente Lubbeek organiseert voor- en naschoolse opvang voor kinderen 
van het kleuter- en lager onderwijs. Er wordt voorrang gegeven aan kinderen die 
in groot-Lubbeek wonen en/of er naar school gaan. De ouderbijdragen kunnen 
worden teruggevonden op de website van de gemeente Lubbeek  
www.lubbeek.be/ buitenschoolse kinderopvang.

• Lubbeek (IBO) 
Lubbeek, Dorpsstraat 2B 
tel. 016 25 66 98 
voorschools van 7u tot 8u30/ 
naschools tot 19u 

• Binkom (IBO) 
Binkom, Tiensesteenweg 51 
tel. 0473 99 87 46 
voorschools van 7u tot 8u30,  
naschools tot 19u, woensdag tot 13u 
(Kinderen die niet voor 13u kunnen 
worden afgehaald, gaan om 11u30 
met de schoolbus naar de locatie in 
Lubbeek.)

• Gemelde opvang Pellenberg  
Pellenberg, Kerkplein 1 
tel. 016 60 17 55 of GSM 0478 23 02 23  
voorschools van 7u tot 8u30, 
naschools tot 19u, woensdag tot 17u 
(Kinderen die niet voor 17u kunnen 
worden afgehaald, gaan om 11u30 
met de schoolbus naar de locatie in 
Lubbeek.) 

• Gemelde opvang Linden 
Linden, Martelarenplaats 1 
tel. 016 28 40 37 of GSM 0473 11 68 36 
voorschools van 7u tot 8u30, 
naschools tot 19, woensdag tot 18u

www.lubbeek.be


