Kleinschalig
Kabouters Kinderopvang is een bedrijf dat
al sinds 2004 opvang biedt aan kinderen
van 0 tot 4 jaar.
Kabouters kreeg zoveel aanvragen dat zij
moest uitbreiden van gastouderopvang
naar kinderdagverblijf. Hierdoor zijn er
weer enkele plekken beschikbaar.
Kabouters zal echter kleinschalig blijven en
beperkt blijven tot maximaal 2 groepen van
12 kinderen.

Kleinschalige

Hierdoor kan uw kind op
vierjarige leeftijd goed aansluiten bij groep
1 van het basisonderwijs.
Kabouters is een gecertificeerde “Gezonde
Kinderopvang”. Ons beleid is dus gericht op
onder andere gezonde voeding, beweging en
welbevinden van het kind.

Individuele
Professionele
Kinderopvang

Professioneel
Kabouters Kinderopvang is sinds
september 2013 een Kinderdagverblijf.
Naast de professionele krachten wordt er
Een leerplek geboden aan enkele (HBO)
stagiaires.
Mede hierdoor is er minimaal 1 leidster
aanwezig op elke 3 kinderen.
Zo kunnen wij heel veel aandacht besteden
aan uw kind.
Kabouters werkt met het Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) programma
Uk & Puk. Dit is een programma waarbij
activiteiten in thema’s worden aangeboden
om de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs
te stimuleren.

Individueel
Kabouters heeft een flexibele instelling.
Het motto van Kabouters is ‘’samen apart’’.
We zijn een groep maar wel van individuen,
Ieder met zijn eigen wensen en behoeften.
Dit is ook het standpunt van Kabouters ten
opzichte van de ouders, medewerkers en
stagiaires.
Doordat er vaak meerdere leidsters
aanwezig zijn is het mogelijk om uit te
vinden wat een individueel kind op dat
moment nodig heeft. We kunnen veel
persoonlijke aandacht geven en tegemoet
komen aan de behoeften van het kind.
Een leidster kan dagelijks tijd doorbrengen met
een individueel kind dat die behoefte heeft.
Daardoor zitten kinderen die extra
begeleiding nodig hebben bij Kabouters ook
op de juiste plek.

We houden elke dag een digitaal schriftje bij
zodat (groot)ouders kunnen lezen wat het
kind die dag meegemaakt heeft. We maken
veel foto’s die elke dag bij het digitale
schriftje gevoegd worden. Op die manier
krijgt het thuisfront een goed beeld van die
dag bij Kabouters.

>>>Vervolg….

Kabouters is ook flexibel naar ouders
toe.
We houden altijd rekening met wat
ouders belangrijk vinden. Kabouters kan
alleen samen met de ouders opvoeden
als de leidsters op de hoogte zijn van de
wensen, idealen en doelen van de
ouders.
We willen weten hoe de ouders in het
leven staan, wat hun visie is, waar zij de
nadruk willen leggen in de opvoeding
om op die manier zo goed mogelijk met
hen samen te kunnen werken.
Er is dus veel communicatie met ouders.
Een tien-minuten-gesprek is hier niet
toereikend.
Natuurlijk is er altijd tijd voor de ouder
bij het halen en brengen. Minimaal
twee maal per jaar vindt er een
evaluatiegesprek plaats. Dit kan
eventueel thuis gebeuren, zodat er geen
oppas geregeld hoeft te worden. Wij
trekken dan een hele avond uit om met
de ouders van gedachten te wisselen.
Kabouters kan naast opvang desgewenst
ook advies geven bij opvoedingsvragen.

Uitstapjes
Een groot voordeel van veel leidsters is dat
we vaak uitstapjes kunnen maken: naar de
dierentuin, een ritje met de trein, naar
Dippie Doe, de Splinter, het zwembad,
etc. Voor de kinderen zowel leuk als
leerzaam. Natuurlijk zijn de uitstapjes
bij de prijs inbegrepen. We gaan daarnaast
elke dag minimaal een uur wandelen en
buiten spelen.

Kortom: bij Kabouters leren de kinderen
elke dag nieuwe dingen. Ze zijn de hele dag
druk bezig zich te ontwikkelen. Natuurlijk
gaat dit altijd spelenderwijs zodat zij een
dag bij Kabouters ervaren als een dag
vol plezier, knuffelen, warmte en
gezelligheid.

Kabouters kent nu een overstapregeling.
Bent u niet tevreden over uw huidige
kinderopvang dan kunt u per direct
overstappen naar Kabouters
Kinderopvang. Gedurende de
maand opzegtermijn bij uw huidige
opvang betaalt u niets aan Kabouters
zodat u tijdens de overstap geen dubbele
kosten heeft. Uw kind hoeft meteen niet
meer naar de opvang waar u niet tevreden
over bent.

Kabouters Kinderopvang
Elegaststraat 1
5625 CV Eindhoven
(t) 06 29 507 509
(e) thuis@kabouters-kinderopvang.nl
(w) www.kabouters-kinderopvang.nl

