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NIEUW!

Kinderdagverblijf De Zandbak

spelenderwijs wijzer

spelenderwijs wijzer

Brede school De Bloeikas
C. de Leeuwstraat 14, 1756 TC ‘t Zand

Ook in De Bloeikas:
Peuterschool De Zandbak BSO ‘t Zand

Open dag
 21 mei 2022

• Ontmoetingsplek voor 2 tot 4 jarigen.
• Spelenderwijs begeleiden van kinderen.
• Sfeervol ingericht met speelhoeken.
• Thematisch werken.
• Educatief voorschools programma.
• Goede voorbereiding op de basisschool.
• Intensief samen spelen met de kleuters.
• Doorgaande leerlijn.

• Voor- en na school.
• Vakanties en studiedagen.
• Accent op techniek,
 cultuur en buitenspelen.
•  Onderzoekend experimenteren.
• Afwisselende vrijetijdsbesteding.
• Ontdekken van talenten.
• Actief plezier maken of rustig ontspannen.

Kom op zaterdag 21 mei van 10.00 tot 13.00 uur naar de open 
dag in ons kindcentrum in De Bloeikas en neem een kijkje in 
ons prachtige nieuwe kinderdagverblijf, onze peuterschool en 
buitenschoolse opvang. Er is van alles te zien en te beleven.  
We vertellen graag meer over onze werkwijze en activiteiten.

Voor de kinderen zijn er tijdens de open dag leuke activiteiten: 
eendjes vangen, bloten voetenpad, blik gooien, springen op het 
springkussen en happy stones maken.



Ons kinderdagverblijf in ‘t Zand 

is open! Hiermee is ons aanbod 

binnen De Bloeikas compleet.

Onze enthousiaste pedagogisch 

medewerkers hebben veel erva-

ring met de zorg voor kinderen 

in deze leeftijdsgroep.  

Uw kind is in vertrouwde handen 

bij Kappio!

We besteden veel zorg aan het 

creëren van een veilige en sfeer-

volle omgeving voor kinderen van 

0 tot 4 jaar. 

Het is een groene kinderopvang. 

De natuur wordt van buiten naar 

binnen gehaald. Dit is zichtbaar 

in de inrichting, waarbij gewerkt 

wordt met natuurlijke materialen.

Kinderdagverblijf De Zandbak

In vertrouwde handen!In vertrouwde handen.

Ruime grondbox waar
baby’s veilig op onderzoek

uit kunnen gaan.

Ook de buitenruimte biedt 
volop uitdaging in het spel. 
Buitenspelen stimuleren wij en 
is een vast onderdeel van ons 
dagprogramma.

Veel materialen zijn zelf te 
pakken door de kinderen en 
keuze in spel is zoveel mogelijk 
vrij. De zelfstandigheid wordt  
actief gestimuleerd en benoemd.

Volop aandacht
voor buitenspelen.

Stimuleren van
zelfstandigheid.


