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Openingstijden/Tarieve

andag
Wij zijn geopend van ma
00
t/m vrijdag van 7.00 – 18.
rende 50
Opvang is mogelijk gedu
ten op de
weken per jaar en geslo
erkende feestdagen.
87,254. De
€€ 6,8
Het uurtarief bedraagt
taalt per kwartier
opvang is flexibel. U be
betaald alleen de
en niet per dagdeel. U
rkelijk opvang
uren dat u kind daadwe
bij ziekte en
geniet. Geen doorbetaling
vakantie.
melk,
Inclusief: Broodmaaltijd,
, yoghurt
fruit, tussendoortjes, sap
ding,
Exclusief: Luiers, flesvoe
ehap
dieetvoeding en groent

Kleinschalige kinderopvan
g op een prachtige
locatie, rustige straat, in
een landelijke bosrijke
omgeving, nabij natuurge
bied ’t Goor, met
grote buiten speelruimt
e met daarin o.a. divers
e
looppaadjes, verstopplek
jes, blotevoetenpad en
diertjes zoals kippen, du
iven en konijn.
Huiselijkheid, een warm
e liefdevolle
verzorging en een vertro
uwde omgeving.
Jezelf zijn en stappen zet
ten in je eigen tempo.
Spelen in en met de na
tuur,
genieten van het buiten
spelen.
Alle rust en ruimte om te
groeien en te
ontwikkelen.
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“Een vlinde
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geen maan
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momenten
”
genoeg……

