
 

Kinderen van 0 tot 6 jaar opgevangen op 1 locatie aan 

Augustijnenstraat: diensten slaan handen in elkaar 

IEPER: Langs de Augustijnenstraat in Ieper slaan een baby-peuteropvang, de 

kleuterschool ’t Augustijntje en de buitenschoolse opvang de handen elkaar. Op die 

manier kunnen kinderen van 0 tot 6 jaar terecht op een locatie. “Kinderen hebben 

nood aan zoveel mogelijk continuïteit en hier kunnen ze die vinden.”  
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Anderhalf jaar geleden verhuisde de crèche naast de kleuterschool ’t Augustijntje in 

Ieper naar een andere locatie. Voor de school geen aangename zaak, want zo viel er 

een instroom van kinderen weg. Nu komt daar verandering in. “Onlangs startten hier 

drie onthaalouders de baby- en peuteropvang Tijn Konijn op”, zegt Trui Demasure, 

directeur van kleuterschool ’t Augustijntje. “Daardoor kunnen op een plek, waar ook 

de kleuterschool en de buitenschoolse opvang Klavertje Vier is gevestigd, opnieuw 

jonge kinderen van 0 tot 6 terecht. Bovendien start, wellicht in oktober, de tweede 

baby-peuteropvang Staf de Giraf op de site aan de Augustijnenstraat 67-69. 

Rust, natuur en warmte  

“Dat de locatie van de vroegere crèche door de Zusters van de Heilige Familie 

vernieuwd werd en opnieuw baby’s en peuters kan opvangen, is voor onze 



autonome kleuterschool een geschenk uit de hemel”, aldus Trui Demasure. “Voor 

jonge ouders is het een luxe om zowel hun baby, peuter en kleuter naar één locatie 

te kunnen brengen. Kinderen die later instromen, zijn natuurlijk ook welkom op 

school en in de opvang.” 

Volgens Tine Verschoot, coördinator Klavertje Vier, is er al jaren een vlotte 

samenwerking met de school. “Bij overgang van school naar opvang en omgekeerd 

wordt er altijd gecommuniceerd over hoe het met de peuters gaat. Het belang van 

rust, natuur en warmte voor elk kind wordt in de opvang gedragen. Zo verlopen de 

warme maaltijden ’s middags en het vieruurtje heel rustig in kleine groepjes. Als dat 

nodig blijkt, krijgen peuters individuele begeleiding bij het eten.” 

Meerwaarde 

“Tussen de vroegere crèche en school waren er al eerder initiatieven zoals het 

wenmomentje voor de peuters van de crèche voor ze naar school gingen”, zegt Ann-

Sofie Vannieuwenhuyze, directeur van Minneke Poes, waarvan Tijn Konijn deel 

uitmaakt. “Nu willen wij de samenwerking veelzijdiger, sterker en gestructureerd 

uitbouwen met aandacht voor alle partijen.” 

De drie partners zijn ervan overtuigd dat samenwerken een meerwaarde biedt voor 

zowel kinderen, ouders, personeel en de buurt. “Daarom gaan we samen op zoek 

naar activiteiten die de verbondenheid met thuis en met de buurt versterken. 

“Daarenboven komt dat we een projectsubsidie kunnen aanvragen”, klinkt het. “Als 

ons project goedgekeurd wordt, krijgen we meer (financiële) ruimte om een nog 

sterkere geïntegreerde werking op vlak van kinderopvang, kleuteronderwijs en 

buitenschoolse kleuteropvang uit te bouwen.” 

Snoezelen 

Het is de bedoeling om gerichter op elkaar af te stemmen om de overgang van de 

baby-peuteropvang naar de school en de buitenschoolse opvang zo vlot mogelijk te 

laten verlopen. “We willen die uitbreiden door samen te snoezelen, te bewegen en 

voor te lezen. Bovendien willen we afstemmen op het beleid rond zindelijkheid, 

omgaan met taal, extra zorg voor de kinderen die het nodig hebben, eetgebeuren, 

communicatie met de ouders”, zegt Trui Demasure. 


