
Meer dan 30 locaties - www.kiddoozz.nl

KDV en BSO Breitnerstraat

Samen uitgedaagd worden en ontdekken!

Op onze locatie zorgen we voor een actief en leuk programma vol beweging en  
hanteren we een gezond dagritme voor onze kinderen. Elke dag is anders! We bieden  
kinderen steeds nieuwe, stimulerende activiteiten aan en dragen zo, samen met u als  

ouder, bij aan de avontuurlijke ontwikkeling van uw kind. 

Mag het avontuurlijk zijn?
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Locatie Breitnerstraat is gevestigd in de wijk Oud Krispijn en wij  
bieden op dit moment opvang aan kinderen van 0-4 jaar.  
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, zal er tevens een BSO groep 
(4-12 jaar) worden geopend.  
In de directe omgeving van ons kinderdagverblijf bevinden zich vele 
voorzieningen, zoals winkels, een wijkcentrum en diverse basisscholen. 

Ons gebouw is klein en daardoor een knusse en huiselijke locatie.  
De twee lokalen zijn recent opgeknapt en één ervan is opnieuw  
ingericht met nieuw meubilair en speelgoed voor de kinderen.  
De lokalen zijn ingedeeld in verschillende speelhoeken, zodat  
kinderen uitgedaagd worden om te ontdekken.  

Wij zorgen er natuurlijk voor dat de kinderen een plezierige tijd  
bij ons hebben! We bouwen aan een goede onderlinge relatie met  
verschillende organisaties in de wijk, waaronder maatschappelijk werk, 
waardoor de lijnen kort zijn. Zo maken wij actief onderdeel  
uit van de wijk.

Wat wij bieden:
• Dagelijks een gezonde, verse, warme maaltijd
• Opvang op werkdagen van 7:30 - 18:00 uur
• Vaste pedagogisch medewerkers op de groep
• 52 weken per jaar geopend
• Mogelijkheid tot het ruilen van opvangdagen
En dat allemaal tegen het zeer concurrerende uurtarief van €6,25! (KDV)

Komt u bij ons kijken?
Een rondleiding aanvragen kan via www.kiddoozz.nl of via  
Karin Hill, telefoon 06 - 47 49 87 05.
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