KINDERDAGVERBLIJF STELTLOPER
•
•
•

Gevestigd in de Brede School Steltloper, Kerkrade – Oost
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!

Opvang
Kinderdagverblijf Steltloper heeft een babygroep voor kinderen van 0-1,5
jaar, van 1,5-3 jaar en van 3-4 jaar. Kleine groepen en zo een vertrouwde
omgeving voor uw baby of peuter. 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
Uw kind kan 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.
Uniek met Reggio Emilia: de honderd talen
Op kinderdagverblijf Steltloper werken we volgens de pedagogische stroming Reggio
Emilia. Kinderen communiceren op vele verschillende manieren: brabbelen, zingen,
kruipen, tekenen, kleien enz. Malaguzzi noemde dat “de honderd talen van een kind.”
Natuurlijke materialen, geen kleurplaten maar vrij tekenen, bevorderen de fantasie en
het communicatieve vermogen. Het proces van groei en ontwikkeling staat centraal, niet
het resultaat. De locatie is ingericht met veel foto’s en spiegels en heeft diverse hoeken
waaronder een bouw-, snoezel- en fantasiehoek
Contact met u
Bij deze pedagogische stroming heeft u als ouder een belangrijke rol: u maakt actief
deel uit van het kinderdagverblijf. Dagelijks overleg met ouders is een belangrijk goed.
Adresgegevens:

KDV Steltloper, Dir. van der Mü hlenlaan 30, 6463 VZ Kerkrade, , 6463 VZ Kerkrade,
tel.: 045-5459565, e-mail: KDVSteltloper@kinderopvangkerkrade.nl

