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WEDSTRIJD 

Neem een sprong en ga aan de slag! 

Laat ons zien hoe je het thema ‘Toekomstmakers’ in jouw kinderopvang hebt gebruikt! Laat je 
inspireren door de ideeën in deze map, of experimenteer er op los met een creatief, nieuw concept. Maak 
hiervan een leuke foto die we nadien posten op onze Facebookpagina ‘Week van de Kinderopvang’. De 
inzending die het meest voldoet aan onderstaande criteria, wint een mooie prijs! 

- Hebben de kinderen actief en vol enthousiasme deelgenomen aan de activiteit? 
- Heb je ook ouders, de buurt of externen betrokken? 
- Zal de inzending ons van de stoel blazen van creativiteit? 
- En bovenal, is het thema ‘Toekomstmakers’ verrassend aanwezig? 

Dan ben JIJ misschien wel één van onze winnaars!  

Hoe kan je deelnemen? 

- Bezorg ons een pagina met één of meerdere foto’s van een activiteit of knutselwerk. Je mag hierbij 
gerust extra duiding geven. Je bezorgt ons dus maximaal 2 pagina’s: 1 pagina met één of meerdere 
foto’s en 1 pagina met extra uitleg. 

- Vermeld bij de extra uitleg de naam en de contactgegevens van de kinderopvang. Vermeld indien 
nodig ook de naam van de locatie en de groep. Je mag per groep 1 inzending bezorgen. 

- Stuur je inzending ten laatste zondag 17 oktober naar het volgend emailadres: 
- Voor de opvang van baby’s en peuters naar: Weekvdko.babyenpeuter@outlook.com 
- Voor de Buitenschoolse opvang naar: Weekvdko.bko@outlook.com 
- De inzendingen worden nadien gepost op de Facebookpagina ‘Week van de Kinderopvang’. Houd dus 

zeker rekening met GDPR-regelgeving. 

De winnaars worden eind oktober verkozen door een professionele jury en persoonlijk op de hoogte 
gebracht. Natuurlijk is dit ook allemaal te volgen via de Facebookpagina van ‘Week van de Kinderopvang’!  

Wat valt er te winnen? 

Onze professionele jury zal twee winnaars per categorie kiezen:  twee in de categorie Baby’s & Peuters en 
twee winnaar in de categorie Buitenschoolse Kinderopvang. De winnaars in de categorie Baby’s-Peuters 
gaan lopen met een leuke waardebon! Hiermee kunnen jullie het thema ‘Toekomstmakers’ nog meer tot 
leven brengen in jullie opvang. De winnaars in de categorie Buitenschoolse Opvang winnen een week lang 
een Toekomstmakers-belevingspakket van J.E.F! 
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