Welkom bij Kinder Opvang Kerkrade!
Kinder Opvang Kerkrade is een professionele organisatie met ruim 120 gemotiveerde en pedagogisch opgeleide
medewerkers. Verspreid over 18 locaties in alle wijken van Kerkrade kunt u bij ons terecht voor betaalbare
opvang- en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen van 0-13 jaar. De locaties bestaan uit 5
kinderdagverblijven, 7 peuterspeelzalen en 6 buitenschoolse opvang. Samen met u zoeken we naar de meest
geschikte opvang voor uw kind en regelen we tevens de aanvraag voor een toelage bij de Belastingdienst.
Kinderdagverblijven
De allerkleinsten kinderen van 0-4 jaar bieden wij een huiselijke sfeer aan waar kinderen zich veilig en geborgen
voelen. De verzorging vindt plaats door 2 gediplomeerde pedagogisch
medewerkers in vaste stamgroepen van maximaal 12 kinderen. Ieder
kinderdagverblijf heeft een aparte babygroep waar de baby’s beschermd
van de peuters zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Uw kind staat
bij ons centraal: in een ongedwongen sfeer leren kinderen om zich
spelenderwijs te ontwikkelen en te communiceren met andere kinderen en
volwassenen. Goed contact met ouders vinden we daarbij belangrijk. Het is
immers van groot belang regelmatig met elkaar af te stemmen met
betrekking tot de opvoeding van uw kind.
Peuterspeelzalen
De peuters van 2-4 jaar maken een vliegende start op de peuterspeelzaal. In een uitdagende omgeving van onze
peuterspeelzalen valt er veel te beleven. Naast spelen en omgaan met leeftijdsgenoten, leren kinderen ook te
luisteren naar de pedagogisch medewerker en naar elkaar. Kinder Opvang Kerkrade
bereidt hen graag zo goed mogelijk voor op de basisschool. Daarom werken alle
peuterspeelzalen met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit houdt in dat jonge
kinderen meedoen aan educatieve programma’s, zoals Piramide en Speelplezier, gericht
op de ontwikkeling van kinderen. Eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden
worden op deze manier snel ontdekt en aangepakt waardoor kinderen later een goede
start op de basisschool kunnen maken. Ook bij de peuterspeelzalen is het contact met de
ouders erg belangrijk omdat ouders ook elementen van VVE thuis spelenderwijs kunnen aanbieden aan hun
kind(eren).
Buitenschoolse opvang
Onbezorgd op pad van sporten tot koken met onze buitenschoolse opvang! De buitenschoolse opvang
is ontspanning en vrije tijd voor kinderen van 4-12 jaar. Dat betekent dat onze pedagogisch
medewerkers de kinderen van school ophalen en een tussendoortje met drinken aanbieden in een
huiselijke gezellige sfeer. Op woensdagmiddag eten de kinderen een broodmaaltijd als ze uit school
komen. Daarna starten zij met het activiteitenprogramma dat erg gevarieerd is van giraffen
bewonderen in de GaiaZOO, op ontdekkingsreis gaan in het Continium, tot zwemles in d’r Pool,
heerlijk skiën in SnowWorld of sporten bij Sport & Leisurepark. Op de buitenschoolse opvang
locaties wordt regelmatig met thema’s gewerkt waar kinderen van alles voor knutselen. Zo worden er
ook vaker workshops gegeven in samenwerking met de VAZOM of de Muziekschool, etc. Buiten
deze activiteiten is er natuurlijk ook tijd voor een boekje te lezen of lekker iets te doen wat het kind
op dat moment leuk vindt. Voor ieder wat wils dus. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind echter
ook graag met hun huiswerk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het centraal bureau van Kinder Opvang Kerkrade, tel: 045-542 66 88 of

www.kinderopvangkerkrade.nl. Volg ons ook op

