Contact:
We nodigen u
g

langs te komen

raag uit om vr

ijblijvend
om kennis te m
aken.

Christel Driess

Eikenschoor 5

en

6027 ND Soer

0495-594012

endonk

/ 06-3634892

info@kov-devlin

www.kov-devlin

dertuin.nl

dertuin.nl

6

Wie zijn
wij?
Kinderop
vang De
Vlindertu
biedt opv
in
ang aan
kinderen
leeftijd va
in
de
n 0-4 jaa
r. Een tea
van erva
m
ren, betro
kken leid
met iede
sters
r zijn eige
n speciali
Babymas
satie.
sage, da
ns en
expressie
, creativit
eit, zang,
en intera
taal
ctievaard
igheden.
Ons mott
o is het u
itstralen e
aanbiede
n
n van rus
t en ruim
te in
en met d
e natuur.

tuin staat
g De Vlinder
Kinderopvan
gister
et landelijk re
vermeld in h
recht
g. Dit geeft u
kinderopvan
ij de
b
vangtoeslag
op kinderop
belasting.

n

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.
€ 6,84. De
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
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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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genoeg……

