
 

 
 

  

Kribbekrabbel  is een kinderdagverblijf voor 

baby's en peuters tussen 0 en 3 jaar. Het richt 

zich tot kinderen die nog niet naar de 

basisschool gaan. Kribbekrabbel heeft een 

vergunning van                                 voor 43 

opvangplaatsen, met een dagprijs volgens jouw 

inkomen. 

ONZE MISSIE 

Kribbekrabbel zorgt voor de opvoeding en de 

verzorging van  kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het 

wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen 

dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert 

en hun alle kansen biedt om hun talenten en 

vaardigheden te ontplooien. Kribbekrabbel wil 

de stap naar haar kinderopvang voor iedereen 

zo klein mogelijk houden. 

Contact 

Adres: Dorpsstraat 22 1851 Humbeek 
(Grimbergen) 

Gsm: 0493 03 06 45 

Email: info@kribbekrabbel.be 

 LAAGDREMPELIG 

Kribbekrabbel geeft aandacht aan werkende 

ouders of ouders in opleiding, alleenstaande 

ouders, gezinnen met een laag inkomen, en 

gezinnen met pleegkinderen. Er zijn ook 

voorrangsregels voor gezinnen die tot deze 

specifieke doelgroep behoren. Neem gerust 

contact op voor meer informatie. 

  

   

 

Kribbekrabbel 
Kinderdagverblijf 

“ Ik kan aan onze toekomst 
denken zonder mij zorgen te 
maken over de centjes …” 
(Mama) 



` 

“Mijn dochtertje krijgt een 
prima start voor haar latere 
schoolcarrière …” (Papa) 

  BEREIKBAAR 

Kribbekrabbel is gelegen in het centrum 

van Humbeek (zone 30) met verschillende 

parkeergelegenheden, naast de basisschool ‘De 

Cirkel’. De locatie is bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Op max. 2 minuten 

wandelafstand is er een bushalte.  

 

 Andere routes zijn te vinden via onze website. 

 “Betaalbare 
kinderopvang voor 

elk Gezin.” 

  

SPELEN 

Kinderen hebben de kans om zich uit te leven 

met hun favoriete speelgoed, met toffe 

knutselwerken, leuke prentenboeken etc. Elk 

kind kan zich op zijn eigen niveau ontwikkelen. 

SLAPEN 

Alle kindjes hebben in Kribbekrabbel hun persoonlijk 

bedje. Een vertrouwde rustplaats is zeer belangrijk. 

Baby's en peuters slapen in een afzonderlijke ruimte.  

VOEDING 

De maaltijden zijn zeer gevarieerd en met oog op 

gezonde bereidingen. Vis, vlees, pasta's, 

verschillende groentes, aardappelen of rijst, ze 

komen allemaal aan bod. 

 KOSTPRIJS  

Betaalbare kinderopvang door een 

dagprijs die afhangt van je inkomen. 

Kribbekrabbel voorziet voorrangsregels 

voor bepaalde (kwetsbare) gezinnen.  

Meer informatie over het inkomenstarief, de 

voorrangsregels en kortingen vind je op onze 

website www.kribbekrabbel.be of op de 

website van   

Openingsuren 

Elke weekdag (Ma-Di-Woe-Do-Vr)   

7u00 tot 18u00 

 

 

“ Makkelijk bereikbaar met 
de bus of de wagen en er is 
altijd parkeerplaats in de 

buurt…” (Opi)  


