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Kinderopvang Ommerkanaal

is
een organisatie
die kinderopvang en
buitenschoolse
opvang
aanbiedt
voor
kinderen van 0 tot 13 jaar. Flexibele
kinderopvang op maat. Kenmerkend voor
onze vorm van kinderopvang is dat de
activiteiten enerzijds ontspannend zijn, maar
ook creatief, leerzaam en taakverlichtend
voor ouders. Onze organisatie gelooft in de
kracht
van
kleinschaligheid
en
de
toegevoegde waarde van het buitengebied.
Rust, ruimte en regelmaat zijn begrippen die
ons na aan het hart liggen. Onze opvang is
gebouwd op 3 fundamenten; spelen, beleven
& groeien.

Openingstijden
We bieden opvang van 7.00 uur tot 19.00
uur. Om bij uw wensen aan te kunnen sluiten,
hebben wij de dagen in blokken verdeeld. U
kunt zelf aangeven voor welke blokken u
opvang nodig heeft. Per blok zijn er
verschillende tarieven. Wilt u meer weten over
onze tarieven, dan kunt u vrijblijvend een
prijsopgaaf aanvragen.

spelen
Wij bieden een veilige plek voor kinderen
om elkaar te ontmoeten. Kinderen leren
er samen te spelen en er is ruimte voor
individueel spel.
Onder toezicht van leidsters leren
kinderen door te spelen om te gaan met
andere kinderen. Ze leren te delen en
bijvoorbeeld te moeten wachten op hun
beurt. Deze manier van spelen is goed
voor de ontwikkeling van de sociale
vaardigheden.

beleven
Kinderen leren door dingen te beleven,
door zelf iets te ondernemen. De
buurtschap Ommerkanaal ligt tussen de
weilanden en boerderijen. Het spreekt
voor zich om bij de keuze van activiteiten
het landelijke karakter als uitgangspunt te
nemen. Zo kan er een moestuin door de
kinderen onderhouden worden, kunnen er
kippen verzorgd worden of een bezoek
gebracht worden aan de boer.

Brengen & halen van school
Uw kind kan worden gebracht naar school en
weer worden opgehaald. Voor het ophalen
van kinderen van scholen die op een grotere
afstand van de opvang liggen kunnen we
gebruik maken van een buurtauto.

groeien
Wij willen de kinderen stimuleren om te
groeien in hun ontwikkeling. Dit doen wij
door ze uit te dagen, ze vaardigheden
aan te leren en hun eigen inbreng te
stimuleren. Iedere keer als iets lukt, groeit
hun zelfvertrouwen en durven ze weer
een stap verder te gaan; ontwikkelen ze
zich. Dit verhoogt de zelfstandigheid van
het kind en het draagt bij aan de
ontwikkeling van een eigen
persoonlijkheid.
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