welkom bij kinderopvang
smallsteps tante kootje in veghel

• Kleinschalig kinderdagverblijf
en buitenschoolse opvang voor
kinderen van 0 – 13 jaar.
• Goede voorbereiding op de
overstap naar de basisschool op
het kinderdagverblijf.
• Knutselruimte.
• Flexibele opvang: naast vaste
contracten, ook contracten
op maat.
• Ook voorschoolse opvang
mogelijk.

We sluiten aan bij de
ontwikkelingsfase van
uw kind. De baby’s dagen we uit met
geuren, kleuren en geluiden. De peuters
leren omgaan met elkaar en bereiden we
voor op de basisschool. Tijdens de bso
stimuleren we de kinderen elke dag met
creatieve opdrachten, speelideeën en
mooie boeken. We zien graag dat uw kind
zich thuis voelt bij smallsteps tante kootje.

Jessica Hol – Driessen
Locatiemanager

Smallsteps, wij geloven in
de kracht van ieder kind.

welkom bij kinderopvang
smallsteps tante kootje in veghel

opvangperiode dezelfde groep houden,
met dezelfde pedagogisch medewerkers
en vaak ook met broertjes en zusjes. De
leeftijdsmix stimuleert de taalontwikkeling
en de sociale vaardigheden. Zo kunnen
ze zich veilig aan elkaar hechten, net als in
een gezinssituatie.
BSO
We hebben een verticale bso-groep met
kinderen van 4 – 13 jaar.

basisschool
Met de Stint halen we de kinderen op bij
de volgende basisscholen:

kijkje binnen
Ons kinderdagverblijf heeft drie gezellige,
huiselijke ruimtes en een slaapkamer, waar
de allerjongsten in alle rust hun middagslaapjes doen. We sluiten aan bij de
ontwikkelingsfase van elk kind.
De buitenschoolse opvang beschikt over
drie eigen ruimtes: een knutselruimte, een
spelruimte en een relaxruimte.

naar buiten

• De Bunders
gewoon, samen boodschappen doen.
• Herfst? Laarzen aan en lekker in de
plassen stampen.
• In de zomer doen we mee aan
Nationale Modderdag.
• Veel plezier maken we met de opa’s en
oma’s van de Watersteeg.

• ’t Ven
• de Wissel
• de Taalvijver
Na de voorschoolse opvang brengen we
kinderen naar:
• De Bunders

BSO

• De Ieme

• We nemen samen de schooldag

• ’t Heibosch

pedagogisch medewerkers bieden alle

bijvoorbeeld.

lekker actief

• de Uilenbrink

zelfstandigheid van onze peuters.

door en drinken iets. Een kop thee,

kiezen wat ze gaan doen.

• ’t Heibosch

• In onze 3+-groep werken we aan de

Als het even kan, spelen we buiten. Onze
inspiratie, maar de kinderen mogen zelf

• De Ieme

• Alle materialen om mooie knutselwerken te maken, zijn voorhanden.

Informatie over openingstijden, tarieven
en kinderopvangpakketten vindt u op
onze website.

• Samen een spelletje doen, winkeltje
spelen, naar buiten of juist even alleen

smallsteps tante kootje

Onze medewerkers bruisen van de ideeën.

terugtrekken met een boekje – het is de

de buitendonk 3

Dat leidt vaak tot bijzondere bezoekjes en

vrije tijd van de kinderen dus we geven

5467 de veghel

vrolijke extraatjes.

ze veel keuzevrijheid.

0413 728 100

Kinderdagverblijf

vertrouwde groepen

• We trekken er vaak op uit met onze

Kinderdagverblijf

elektrische bolderkar, de Stint: de

We hebben twee verticale groepen

kinderen vinden dat heerlijk!

kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar.

• We rijden naar een speeltuin, de
kinderboerderij, het bos, naar Bedaf of

In verticale groepen zitten kinderen van
verschillende leeftijden, die de hele

www.kinderopvang-tantekootje.nl

