Beste bestuurder,
Na maanden voorbereiding is vandaag de website www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl gelanceerd!
Deze website is bedoeld voor ouders en verzorgers en biedt een totaaloverzicht van alle locaties van
opvang en onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, ongeacht wie de aanbieder is. Van kinderopvang tot
voortgezet onderwijs: je zoekt en vindt het eenvoudig in de gewenste gemeente en plaats.
Daarnaast is het een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen kinderopvang, primair en
voortgezet onderwijs en Gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Zo zorgen wij er samen voor dat
Zeeuws-Vlaanderen de beste plek is om op te groeien, voor alle kinderen! Bekijk hier de video
waarin de website wordt gepresenteerd.
Deze boodschap maken we op verschillende manieren wereldkundig; behalve de website zijn
hiervoor diverse uitingen ontwikkeld. Denk aan een informatieve brochure voor ouders/verzorgers
met overzichten van opvang en onderwijs per gemeente, flyers voor promotie van de startgroepen,
een informatieve brochure over startgroepen, posters en flyers voor promotie van de website.
Al deze uitingen zijn te vinden in een zogenaamde online Toolkit. Deze is te vinden op de website
www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl/toolkit (niet openbaar; alleen te benaderen via de link). De
uitingen kunnen eenvoudig bekeken, gedownload en geprint worden. Alle scholen en
kinderopvanglocaties worden gevraagd actief mee te helpen met het verspreiden van deze uitingen.
In de toekomst kunnen er gemakkelijk nieuwe of andere uitingen aan de toolkit worden toegevoegd.
We nodigen je van harte uit een kijkje te nemen op de website en in de toolkit. In de bijlage vind je
de mail die naar de alle opvanglocaties en scholen wordt gestuurd, de mail voor de
ouders/verzorgers over de nieuwe website en een bericht voor op de websites van de scholen en
kinderopvang.
We zijn benieuwd wat je ervan vindt; laat het ons weten! Als er vragen zijn, neem dan gerust contact
op via info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl
Met vriendelijke groet,
Team ‘Kind in Zeeuws-Vlaanderen'

