Een warm welkom voor ieder kind!
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar zetten we na school een heerlijke kop thee en
ontvangen ze met veel warmte en aandacht!
Creatief
Onze medewerkers zijn naast pedagogisch medewerkers ook creatieve experts. Dit
betekent dat zij veel ervaring hebben op het gebied van theater, muziek en
handenarbeid en bewegen.
Zo kunnen onze kinderen onder BSO-tijd bijvoorbeeld workshops krijgen met als
thema muziek, toneel of yoga volgen!
Is er vanuit de kinderen behoefte aan activiteiten buiten het dagelijkse programma,
dan roepen wij hulp in van andere vakmensen! We werken ook veel samen met BSO
De Rode Loper waardoor we altijd uitdaging zoeken in het aanbod voor de kinderen
en dit met uitwisseling van pedagogisch medewerkers en bezoekjes brengen bij
elkaar kunnen realiseren.
Binnen
Onze opvang vindt onderdak in basisschool de hoefer . We maken gebruik van het
Peuterlokaal en hebben een eigen lokaal naast de groepen 6/7/8.En we hebben een
mooi atelier. In de grote zaal hebben we de ruimte voor Toneel en Dans in de groep
hebben we de wellness (ja, je leest het goed!). Maar uiteraard is er ook gelegenheid
om na school tot rust te komen in de spelletjeshoek, de bouwhoek, de poppenhoek
en de gezellige woonkamer.
Buiten
Wij hebben de grote speelplaats tot onze beschikking. Een plek waar we niet alleen
kunnen spelen maar ook onze handen vies kunnen maken in de moestuin die we
samen met de kinderen gaan aanleggen.
Het Stadspark, Speelbos Sjabolleke en kinderboerderij Ophovenerhof liggen op een
steenworp afstand van onze kinderopvanglocatie.
Ontwikkeling
We zullen in de toekomstige samenwerking met de basisschool en peuteropvang
gaan zoeken naar een gezamenlijke visie waardoor we een mooi totaalpakket kunnen
aanbieden van 2-12 jaar. De huidige visie van onze buitenschoolse opvang is er al op
gericht om onze kinderen te stimuleren tot zelfstandigheid en betrokkenheid.
Maar niet voor niets zijn wij een Buiten Schoolse Opvang … als de school uit is,
mogen de kinderen op eigen tempo en vanuit hun eigen interessegebied verder
leren, ontwikkelen en groeien.
Lekker gezond
Onze kinderopvang is een gezonde opvang. Dat betekent dat wij vers fruit en gezond
eten op het menu hebben staan. Natuurlijk bakken we samen ook wel eens wat
lekkers, maar dat is dan een speciale activiteit, veel leuker is het om echt gezond te
leren koken. We drinken (fruit)water en thee.
Nieuwsgierig? Wat leuk! Plan gerust een vrijblijvende rondleiding en beleef het zelf!
https://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-de-hoefer/

