Kindcentrum

Communicatie
Wij houden alle ouders op de hoogte van actuele informatie en komende
activiteiten via de digitale nieuwsbrief vanuit het kindcentrum. Activiteiten,
thema’s en vakantieplanningen worden op tijd gecommuniceerd. Wij maken
voor de kinderopvang gebruik van de app van KOV-NET.

CONTACTGEGEVENS

De Zonnewijzer

Kindcentrum

De Zonnewijzer

Ruimte om te groeien

Ruimte om te groeien

Kindcentrum
De Zonnewijzer
locatie Noord
Groep 1 t/m 5
Molenweg 53
7431 BH Diepenveen
0570 - 59 15 88
Contactpersoon
Kinderopvang
Lotte van Aken
(l.vanaken@varietas.nl)
Directeur
Nanneke Pol
(n.pol@varietas.nl)
www.zonne-wijzer.nl
Stichting Varietas is een organisatie met 27 basisscholen (31 onderwijslocaties)
in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar, Interconfessioneel, neutraal,
Katholiek of Protestants-Christelijk. De samenwerkende scholen leggen verbindingen
met elkaar. Dat betekent dat ze kennis, ervaring en medewerkers kunnen uitwisselen.
Varietas staat voor: professionaliteit (cultuur, organisatie en communicatie),
eigenheid (identiteit en profilering), verantwoordelijkheid (samenwerken) en
eigentijds en toekomstbestendig onderwijs.

Informatiefolder
Kinderopvang

Voor meer informatie: www.varietas.nl

Ieder kind de best mogelijke basis
voor de toekomst!
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KINDEROPVANG DE ZONNEWIJZER
Om kinderen optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden bij
hun ontwikkeling heeft de school besloten om de kinderopvang zelf
te gaan organiseren. Hierdoor kunnen onderwijs en opvang op elkaar
aansluiten en elkaar versterken. Bij het vormgeven van de kinderopvang sluiten wij dan ook aan bij de missie en visie van de school.
Wij bieden binnen ons Kindcentrum vier ochtenden per week peuterspelen aan voor kinderen vanaf 2 jaar. Daarnaast bieden we alle dagen
buitenschoolse opvang, voorschools en naschools.

Dagindeling
Tijdens de opvang volgen wij globaal de volgende dagindeling:
07.30 - 08.25 uur: Voorschoolse opvang (VSO)
De kinderen worden gebracht en doen een rustige activiteit met de pedagogisch medewerker. De dag wordt geopend met de kinderen middels een
rustig gesprek en kleine activiteit naar interesse. Om (uiterlijk) 08.25 uur
gaan de kinderen naar hun klas.
08.30 - 12.00 uur: Peuterspelen
De kinderen worden gebracht en starten met een inloopmoment. Daarna
zal er een kringactiviteit zijn waarbij we gebruik maken van de methode
Uk & Puk.. De kinderen eten samen fruit en gaan naar het
peuterplein om te spelen. Hierna kunnen ze binnen verder
spelen in het uitdagende speellokaal en dan wordt de
dag in de kring afgesloten. De kinderen worden weer
overgedragen aan hun ouder(s).

Openingstijden
De school werkt met een vijf gelijke dagen model. Alle kinderen gaan elke
dag van 08.30 tot 14.00 uur naar school. Daarvoor én daarna kunnen de
leerlingen gebruik maken van onze eigen buitenschoolse opvang in locatie
Noord. Het peuterspelen start gelijk met de school op locatie Noord.

14.00 - 18.00 uur: Naschoolse opvang (NSO)
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden uit de klassen gehaald en de
kinderen van de overige groepen komen zelf naar de BSO ruimte. De kinderen
krijgen wat te drinken en fruit. Hierna wordt er buiten gespeeld. Wanneer
de kinderen weer naar binnen gaan kunnen ze meedoen aan de afwisselende
en uitdagende activiteiten die vanuit het thema worden aangeboden. Op
dinsdag bieden we sport BSO aan onder leiding van een vakdocent. Aan het
einde van de middag krijgen de kinderen gezamenlijk nog iets te eten en te
drinken aangeboden. Dan volgt er een moment om vrij te spelen want dan
kunnen kinderen afwisselend worden opgehaald en hebben de pedagogisch
medewerkers de ruimte voor een overdracht aan de ouder(s).

Tarieven en inschrijven

Opvang

Openingstijden

Kinderopvang

Uurprijs

Peuteropvang (40 schoolweken)
maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag

08.30 – 12.00 uur

Peuterspelen

€ 8,80

BSO regulier

€ 7,40

BSO (40 schoolweken)
Alle dagen

07.30 – 08.30 uur VSO
14.00 – 18.00 uur NSO

BSO extra opvang

€ 7,90

BSO- vakantieopvang (8 weken)
Alle dagen m.u.v. 3 weken zomervakantie

08.00 – 18.00 uur

BSO studiedagen school

07.30 – 18.00 uur
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Om in te schrijven voor peuterspelen of voor de BSO kunt u terecht op de
website www.zonne-wijzer.nl.
Onder het tabblad ‘kinderopvang’ vindt u ook alle beleidsdocumenten en
protocollen behorend bij de verschillende vormen van opvang.
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