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Gelegen in de gezonde basisschool de Schatgraver
Onderdeel van Kinderopvang Kerkrade/Parkstad
Standaard geopend van 07.00-18.30 uur
Er staat koffie en thee voor u klaar. U kunt zelfs “koffie to go’ meenemen voor
onderweg naar uw werk!

Babyopvang
Bij de baby’s 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.
Structuur
Kinderdagverblijf de Schatgraver 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.
Gezonde voeding en beweging
Kinderdagverblijf de Schatgraver is partner in de gezonde basisschool ‘de Schatgraver’,
waar gezonde voeding en bewegen centraal staat. Kinderen krijgen een gezond
tussendoortje zoals fruit en seizoensgroenten en drinken zoveel mogelijk ongezoete
dranken als thee, water en bij hoge uitzonderen ongezoet sap. De boterham wordt
belegd met mager beleg, zoals ham, kipfilet en magere kaas. Ook wordt dagelijks
bewogen door met de kinderen eenvoudige beweegspelletjes te doen. Dat kan zowel
binnen als buiten plaatsvinden in de natuurlijke verstop- en ontdekspeelplaats waar
tevens een afgeschermd gedeelte voor de baby’s is.
Terwijl u werkt of studeert letten wij op uw kinderen. In ons gezellig kinderdagverblijf
kunnen de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar naar hartenlust met vriendjes spelen onder
toeziend oog van gediplomeerde pedagogische medewerkers. Bij ons zijn er per groep
niet meer dan 14 kinderen, zodat ze alle aandacht krijgen die ze verdienen.
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:
Kinderdagverblijf de Schatgraver, Pastoor Schattenstraat 25 A, 6372 JA Landgraaf,
tel.: 045-210 02 10, e-mail: kdvschatgraver@kinderopvangkerkrade.nl

