KINDERDAGVERBLIJF KIEKEBOE
•
•
•

Gelegen aan de rand van het centrum van Kerkrade
Geopend van 7.00-18.30 uur
Er staat koffie en thee voor u klaar. U kunt zelfs “koffie to go’ meenemen voor
onderweg naar uw werk!

Babyopvang
Bij de babyopvang volgen wij het voedingsritme van uw kind.
Daarnaast is er alle tijd voor uw baby om te slapen en de
wereld om zich heen te ontdekken, of even lekker te knuffelen.
Buitenbedjes
Bij Kinderdagverblijf Kiekeboe kan uw baby binnen of buiten
slapen. Juist kinderen die wat moeilijker slapen, dromen hier
heerlijk weg! Natuurlijk stemmen we dit van tevoren af met u.
Structuur
Kinder Opvang Kerkrade werkt met een vaste dagindeling. Dat geeft herkenning en biedt
structuur aan uw kind. Zo zijn er vaste eet-, verzorgings- en speelmomenten op een dag
en houden we rekening met het slaapritme van uw kind.
Kiekeboe is een prachtig kinderdagverblijf met ruime en leerrijke speelhoeken. Kinderen
kunnen hun fantasie de vrije loop geven. We zetten vaak de deuren open zodat uw kind
ook in een andere groep en met andere vriendjes of vriendinnetjes kan spelen. Wel zo
leuk!
Grote avontuurlijke tuin!
Uw kind kan zich hier buiten naar hartenlust vermaken in de grote tuin. Een doolhof met
klimhuis, een glijbaan en moestuin: Kiekeboe biedt het allemaal.
De baby’s hebben een aparte buitenruimte zodat ze beschermd de blaadjes aan de
bomen horen ritselen en de wind voelen, maar ook samen met de grotere kinderen
genieten van de zon, schaduw, eekhoorntjes, verschillende soorten vogels, wormen,
mieren, etc. Een ideale plaats om te ravotten en te genieten van en in de natuur.
Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Wij nemen dan ook uitgebreid de
tijd voor de dagelijkse wederzijdse overdracht.
Adresgegevens:
KDV Kiekeboe, Hammolenweg 9, 6466 XT Kerkrade, tel: 045-545 76 82.
E-mail: KDVKiekeboe@kinderopvangkerkrade.nl

