Meer weten?

GROENEW

OUDSEW

STATION
HEYENDAAL

www.kinderopvangheyendael.nl

LAAN

HOUTLAAN

TOERNOOIVELD

ERASMUS

HEYENDAALSEWEG

SINT ANNA

STRAAT

KAPITTELWEG

Professionele & betrokken kinderopvang
op de campus
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Op onze website vindt u alle informatie.
Een kijkje nemen? Elke eerste donderdag van
de maand kunt u bij ons binnenlopen tussen
16.00 en 18.00 uur. Natuurlijk kunt u ook een
afspraak maken via 024 - 361 17 85.
Graag tot ziens!

Ruime, sfeervolle binnen- en buitenruimte, Park en bos zijn achtertuin
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Speciaal babybeleid, Extra uitdaging voor 3+ kinderen
Opvang op wisselende dagen mogelijk, Open van 7 tot 7
Betrokken bij ouders
Iedereen is welkom!

Uw kind naar een kinderdagverblijf brengen is een behoorlijke stap. Misschien dat u voor het
eerst de zorg voor uw kind uit handen geeft. U wilt kunnen rekenen op een professionele,
kundige en betrokken opvang voor uw kind. Dat kan bij Kinderopvang Heyendael.

Elk kind zijn eigen ritme

Kinderopvang Heyendael biedt al ruim dertig
jaar een warme, stabiele en tegelijkertijd
uitdagende omgeving voor kinderen van
0 tot 4 jaar. Onze ervaren en goed opgeleide
pedagogisch medewerkers hebben oog voor
het temperament, de wensen en de ont
wikkelingsfase van elk individueel kind.
We hanteren bijvoorbeeld geen vaste slaaptijden, elk kind slaapt in zijn eigen bedje.

Rustig wennen

Kinderen ontwikkelen zich goed in een
veilige en geborgen omgeving. Daarom
besteden we veel aandacht en tijd aan het

opbouwen en onderhouden van de vertrouwensband tussen de ouders, het kind en de
pedagogisch medewerker. We zorgen voor
een goede start met een ruime wenperiode.
Ouders kunnen de eerste paar dagdelen bij
hun kind blijven, daarna bouwen we dat af.
Zo verloopt de overgang van thuis naar het
dagverblijf zo vloeiend mogelijk.

Betrokken bij ouders

Niet alleen uw kind, ook u moet wennen.
Dat realiseren we ons heel goed. Kinder
opvang Heyendael hecht aan een goede
relatie met ouders. Als u zich prettig bij ons
voelt heeft dat zijn weerslag op uw kind.

We besteden veel aandacht aan het contact
met u. De haal- en brengmomenten
gebruiken we bijvoorbeeld om elkaar even
bij te praten. Daarnaast betrekken we u
zoveel mogelijk bij onze zorg voor uw kind.
We zien en spreken u graag op ouderavonden,
tussentijdse gesprekken, het verjaardagsfeest van uw kind en het gezamenlijke
kerst- en zomerfeest. Onze hoge klant
tevredenheidscijfers laten zien dat ouders
dit waarderen.

Opvang op maat

We weten hoe druk een bestaan is waarbij
u zorg en arbeid moet combineren. Daarom
bieden we flexibele opvangmogelijkheden.
Heeft u een wisselend werkrooster? Bij ons
kunt u terecht. Ook zijn we ruim geopend,
van 7 tot 7.

Speciaal aanbod

Kinderen die ouder zijn dan drie bieden wij
een speciaal programma waarin ze extra
uitgedaagd worden. Kinderen die extra zorg
nodig hebben vanwege een achterstand of
een beperking, bieden wij opvang in een
aparte groep.

Spelen en ontdekken

We vinden het belangrijk dat een kind zich
volop kan bewegen en plezier kan maken.
Op ontdekkingstocht, fantasiespelletjes, lekker samen spelen in de groepsruimte,
de hal, de tuin, de Tipi-tent of in het park.
Het kan allemaal want we hebben binnen
en buiten volop ruimte.
Ruimte, aandacht, ontspanning en een aanbod op maat: hierdoor zien we de kinderen
letterlijk en figuurlijk bij ons groeien!

