KINDERDAGVERBLIJF REUZEFIJN
•
•
•

Gelegen in het centrum van Kerkrade van de voormalige karakteristieke LTS
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 Reuzefijn 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.
Koken en Kunst
Naast de reguliere activiteiten die we plannen, besteden we veel aandacht aan Koken en
Kunst. Zo wordt er tijdens speciale gelegenheden zoals feesten, samen met de kinderen
gekookt voor de ouders. Maandelijks wordt er aandacht besteed aan “Kunst”, zoals: het
uitnodigen van een kunstenaar die met de kinderen creatief aan de slag gaat, het
bewerken van mergel, etc.
Buitenspelen
Uw kind speelt dagelijks buiten wanneer het naar
Kinderdagverblijf Reuzefijn komt. Buitenspelen is gezond, dus
dat doen we veel! Een ruime, groene en schaduwrijke
buitenspeelplaats, direct grenzend aan het kinderdagverblijf,
biedt uw kind de mogelijkheid om naar hartenlust buiten te
rennen, fietsen, klimmen, etc.
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. Daarnaast wordt u ook nauw betrokken
bij de taalstimulering. Maandelijks krijgt u bericht over het actuele thema en ontvangt u
de nieuwe woordenschat, versjes en liedjes behorende bij het thema. Zo kunt u dan ook
thuis met de taalstimulering aan de slag, die voor uw kind herkenbaar is.
Open deuren beleid
KDV Reuzefijn zet op gezette tijden de deuren open. Iedere groep is anders ingericht,
zodat kinderen zelf een keuze kunnen maken waar ze willen spelen als de deuren open
zijn.

Adresgegevens: KDV Reuzefijn, Smedenstraat 1A, 6461 GA Kerkrade,
tel.: 045-888 44 12, e-mail: KDVReuzefijn@kinderopvangkerkrade.nl

