Kinderopvang 't Schaapie
Bij Kinderopvang 't Schaapie kunt u, op de Paul Krugerstraat 43, terecht voor naschoolse opvang.
Sinds 1 oktober 2015 zijn wij samengevoegd met onze dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar, om zo
de overgang naar de naschoolse opvang voor de kinderen makkelijker te maken, omdat het op
dezelfde locatie is. De kinderen kennen de leid(st)ers al en andersom! Ook is het handig voor de
ouders, als zij nog een jonger kind op de opvang hebben; zo hoeven ouders maar naar 1 locatie om
hun kinderen op te halen. Wij bieden knusse, kleinschalige opvang aan maximaal 20 kinderen. Dus
individuele aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. Op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00
tot 18.30 uur en op woensdag en vrijdag van 12.00 tot 18.30 uur. Wij bieden ook opvang in de
vakantie op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. Heeft u alleen opvang in de vakantie
nodig? Ook dat kan bij Kinderopvang 't Schaapie. En u betaalt alleen voor wat u afneemt!
Kinderopvang 't Schaapie biedt een flexibele, gezellige en vooral leuke opvang, met vaste leid(st)ers,
voor zowel de kinderen als voor de ouders. De inbreng van ouders en kinderen is daarbij erg
belangrijk. De kinderen moeten het gevoel hebben dat ze thuis komen na een drukke schooldag. Er is
iemand voor ze, die ze opvangt, iets met ze eet en drinkt en ze laat spelen met wat er op de opvang
voorhanden is. Ondertussen wordt er gekletst over wat ze zoal hebben gedaan op school. Ook kan er
worden geknutseld, gaan ze lekker naar buiten of leven zij zich uit in de extra speelruimte.
Er zijn nog veel meer leuke dingen te doen op 't Schaapie en vooral in de vakantie gaan we er gezellig
op uit. Als u het leuk vindt, kunt u een keertje vrijblijvend komen kijken. Belt u dan met 023-7370047
of 06-11950581 voor het maken van een afspraak.
Of u kijkt op de website: www.hetschaapie.nl<http://www.hetschaapie.nl> voor alle details. Tot ziens
bij Kinderopvang 't Schaapie!
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Bij de kinderopvang in Haarlem|Kinderopvang 't Schaapie streven wij naar een flexibele en huiselijke
sfeer. Vaste gezichten, laagdrempeligheid en betalen voor wat ...

