
Hulp gevraagd! Bij het verspreiden van onze boodschap. 

‘Zeeuws-Vlaanderen, de beste plek om op te groeien’, daar maken wij ons samen sterk voor!  

Beste school of kinderopvang, 

Wij sturen jou deze mail namens de partijen die zich bezighouden met kinderopvang en onderwijs 
hier in de regio. Dat zijn niet alleen de kinderopvang organisaties en scholen zelf, maar ook de drie 
Zeeuws-Vlaamse Gemeenten. En we hebben leuk nieuws: Sinterklaas heeft dit jaar een extra 
cadeautje voor in de schoen, want de website www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl is op 5 december 
officieel gelanceerd! In deze video wordt de website gepresenteerd – en vertellen kinderen waarom 
opgroeien in Zeeuws-Vlaanderen zo leuk is!  

Website met alle locaties voor opvang en onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen  

Deze nieuwe website is een initiatief van bovengenoemde partijen en een prachtig voorbeeld van de 
geslaagde samenwerking. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde; de best mogelijke opvang 
en onderwijs voor alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij geloven namelijk in de ontwikkelkracht 
van kinderen en helpen ze op weg om hun beste zelf te worden. Dit doen wij door onze kwalitatief 
hoogwaardige kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs goed op elkaar aan te laten 
sluiten. 

De website geeft een totaaloverzicht van alle locaties van opvang en scholen en is bedoeld om 
ouders en verzorgers snel en eenvoudig inzicht te geven in alle mogelijkheden die er zijn in Zeeuws-
Vlaanderen, ongeacht wie de aanbieder is.  

Help jij ons om de website www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl bij zoveel mogelijk mensen bekend te 
maken? En om de boodschap te verspreiden dat Zeeuws-Vlaanderen de beste plek is om op te 
groeien? We stellen je hulp heel erg op prijs!  

Toolkit 

Er is volop materiaal beschikbaar dat we kunnen gebruiken. Om alles gemakkelijk beschikbaar te 
maken hebben we een online toolkit samengesteld; hier kan je alle uitingen en materialen vinden en 
downloaden.  

Wat zit er in de toolkit? De brochure voor ouders/verzorgers over de kindvoorzieningen, digitale 
posters en flyers om onze gloednieuwe website www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl aan te kondigen en 
promotieflyers van de startgroepen op diverse locaties. De toolkit zal de komende tijd gevuld 
worden met nog meer materialen, o.a. afbeeldigen en teksten die je kunt gebruiken op social media. 

Laten we samen de boodschap uitdragen dat Zeeuws-Vlaanderen de beste plek is om op te groeien!  
Je vindt de toolkit hier: www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl/toolkit 

Hierbij nog een aantal tips voor verspreiding van het materiaal.  

1. Print de posters uit en hang ze op in de school, kinderopvang, etc. 
2. Komen de ouders hun kind afzetten of ophalen bij de school of opvang? Geef een flyer mee! 

Liefst twee, dan kunnen ze er ook nog eentje geven aan een vriend(in) met kinderen 
3. Maken jullie gebruik van een nieuwsbrief? Schrijf een klein stukje over het initiatief en de 

website www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl 
4. Post een berichtje op social media met vermelding van de webite! Social media heeft veel 

bereik en maakt het nog makkelijker om de boodschap te verspreiden. 



Heb je vragen? Neem dan zeker even contact met ons op! 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor je medewerking!  

Met vriendelijke groet, 

Team ‘Kind in Zeeuws-Vlaanderen'  

 

 


