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KIDZ maakt deel uit van de zorgpijler Kindzorg 
van het Zorgbedrijf Roeselare en bestaat uit:

KIDZ Roeselare
KIDZ Rumbeke
KIDZ Beveren
KIDZ Onthaalouders

KIDZ is de overkoepelende naam van kinderopvang in onze stad 
en deelgemeenten voor kinderen van 0-12j. 
Het maakt niet uit of je kind wordt opgevangen in Beveren, 
in Rumbeke of in Roeselare. KIDZ biedt een unieke kwaliteit 
die geldt voor elke opvangplaats in ons kindzorgnetwerk. 
Dit zowel voor de groepsopvang van baby’s, peuters 
en schoolgaande kinderen als voor de gezinsopvang 
(onthaalouders).

Eén naam



Alles KIDZ!

Verwelkomt ieder kind. 
Diversiteit en inclusie vinden we vanzelfsprekend.

Plaatst elk kind centraal. 
KIDZ heeft oog voor de individuele behoeften 
en de persoonlijke ontwikkeling, ook voor kinderen
met een specifieke zorgbehoefte.

Volgt je kind op met professionele medewerkers, 
in samenspraak met ouders.

Biedt een warm, huiselijk opvangnestje 
aan je kind.

Streeft naar verbondenheid, vertrouwen, 
continuïteit: gekende gezichten voor je kind, 
in welke levensfase het zich ook bevindt.

Schept ruimte voor ontmoeting tussen 
ouders en zorgverleners, ouders onder elkaar, …

Werkt samen met betrokken partners 
zoals therapeutische zorg, aanbieders van naschoolse 
activiteiten, scholen etc. (de webfunctie van KIDZ).



Kokelaarstraat 9

11:15 – 19:00 (woe)
16:00 – 19:00 (ma-di-do)
15:00 – 19:00 (vrij)
07:30 – 18:30 (zat)

Polenplein 21

12:00 – 17:30 (woe)

        =  0-3
        =  3-12

St. Petrus en Paulusstraat 21 

 

 
 
07:00 – 18:30 (ma-vrij)

St. Petrus en Paulusstraat 21 

 
 
07:00 – 18:30 (ma-vrij)

Open gesprek 
Evolutie van baby tot tiener Buiten spelen kidsrond opvoedingsvragen

 633

Hoogstraat 98 

06:45 – 08:30 (ma-vrij)
11:15 – 19:00 (woe)
16:00 – 19:00 (ma-di-do)
15:00 – 19:00 (vrij)

Hoogstraat 34 

06:45 – 08:30 (ma-vrij)
11:15 – 19:00 (woe)
16:00 – 19:00 (ma-di-do)
15:00 – 19:00 (vrij)

Gezonde maaltijden

Ouders & medewerkers 
werken samen 

Seringenstraat 55

 

07:00 – 18:15 (ma-vrij)

Kokelaarstraat 9

 

12 kids met specifi eke zorgbehoefte

07:00 – 18:30 (ma-vrij)

Dienst Onthaalouders 
Hugo Verriestraat 94

Beversesteenweg 485

07:00 – 18:15 (ma-vrij)

Beversesteenweg 434

06:45 – 08:30 (ma-vrij)
11:15 – 19:00 (woe)
16:00 – 19:00 (ma-di-do)
15:00 – 19:00 (vrij)

Noordstraat 155 

07:30 – 18:00 (ma-vrij)
07:30 – 18:30 (zat)
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 aan school
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