Mag het avontuurlijk zijn?
KDV en BSO Sperwerlaan
De huiselijke en knusse KDV/BSO Sperwerlaan ligt aan een mooi buitenterrein, waar
de kinderen naar hartelust kunnen ﬁetsen, voetballen, met zand of water spelen of
tuinieren in de eigen moestuin. We organiseren vaak uitstapjes naar bijvoorbeeld de
Kindervallei of bibliotheek en zorgen voor een gezond dagritme voor onze kinderen.

Uitdagend en ontwikkelingsgericht

Meer dan 30 locaties - www.kiddoozz.nl
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KDV en BSO Sperwerlaan
Locatie de Sperwerlaan is een klein en daardoor knus en huiselijk
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Het hele gebouw heeft
grote ramen waardoor er veel daglicht binnen komt. De centrale hal
is multifunctioneel ingericht voor alle leeftijden. De twee recent
verbouwde kinderdagverblijf lokalen zijn ingedeeld in verschillende
speelhoeken, zodat de kinderen uitgedaagd worden om te ontdekken.
Wij bieden kinderen steeds nieuwe en stimulerende activiteiten
aan en dragen zo, samen met u als ouder, bij aan de avontuurlijke
ontwikkeling van uw kind. Het lokaal voor de buitenschoolse opvang is
huiselijk ingericht. Een ruimte met genoeg uitdagende mogelijkheden
voor de oudere kinderen om te ontdekken en hun creatieve kant te
laten zien en te ontwikkelen. Daarnaast zorgen wij er natuurlijk voor
dat de kinderen een plezierige tijd bij ons hebben.
We beschikken over een mooi buitenterrein wat om het hele gebouw
loopt. Op het plein staan diverse speeltoestellen, zowel gericht op de
kleine als op de wat oudere kinderen. Er zijn diverse soorten fietsjes
voor groot en klein en een heuse eigen moestuin! In de directe
omgeving van onze locatie bevinden zich vele voorzieningen, zoals de
kindervallei, winkels en diverse basisscholen. Op onze locatie zorgen
wij voor een actief en leuk programma vol beweging en hanteren wij
een gezond dagritme voor onze kinderen. Wij onderhouden een goede
relatie met verschillende organisaties in de wijk. Zo maken wij actief
onderdeel uit van de wijk.
Wat wij bieden:
• Vier dagen in de week een gezonde, verse, warme maaltijd;
• Opvang op werkdagen van 7.30-18.30 uur;
• 52 weken per jaar geopend;
• Mogelijkheid tot het ruilen van opvangdagen.

KDV / BSO Sperwerlaan
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